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 مقدمة

 

تعترب العملية التعليمية من العمليـات املهمـة يف إنشـاء جيـل واع متمـرس منـتج، 

وترتكز العمليات التعليمية الحديثة عىل األساليب اإلبداعية يف التدريس، كام وأنهـا تركـز 

ة مثـرية للتفكـري بشـتى أنواعـه عىل تنمية مهارات التفكـري لـدى الطلبـة بطريقـة متميـز

وأشكاله، وهذا األمر يتطلب من املعلمني القامئني عىل عملية التعلـيم أن يقومـوا بتعلـيم 

وتوصل املعرفـة إلـيهم  الطلبة وفق اسرتاتيجيات تدريس حديثة تثري التفكري لدى الطلبة،

 .بطريقة مشوقة ترغبهم باملدارس والتعلم

 ادوار كـل مـن املعلمـني والطلبـة يف هـذه العمليـة، ومع تطور عملية التعلـيم تتغـري

وحيث انه يف السابق كـان املعلـم ملقـن، وناقـل للمعرفـة بطريقـة تقليديـة ويقـترص دور 

الطالب عىل الحفظ والتكرار، كان وال بد من إنتاج أساليب تدريس حديثـة تغـري مـن هـذه 

نـاء األوطـان بطريقـة أكـرث األدوار لتضفي عىل التعليم مهمة جديدة يف صـناعة األجيـال وب

التعليم وطرق نقل املعرفة األمر الـذي أدى إىل تغـري دور  إنتاجا وإبداعا، مام أدى إىل تطور

كل منهام إىل ادوار جديدة، ويف هذه الكتاب الـذي يتنـاول اسـرتاتيجيات حديثـة يف الـتعلم 

 فيهـا بطريقـة النشط تم العمل عىل تقديم هذه االسرتاتيجيات بطريقة تعـرض دور املعلـم

فهو امليرس واملوجـه الـذي يرشف عـىل تنظـيم العمليـة التعليميـة وال يكـون دوره  مختلفة

امللـقـن للطلـبـة، ودور الطاـلـب هـنـا وـهـو املتلـقـي ـسـابقا أـصـبح مـشـارك يف عملـيـة تحدـيـد 

األهداف وتخطيط التعلم وفق ما يناسبه من أهداف، والتي تـتامىش مـع رغباتـه وحاجاتـه 

 .الية واملستقبليةالتعليمية الح

وقد جاء هـذه الكتـاب بحلـة غـري تقليديـة وال يقـترص فقـط عـىل الرسد النظـري 

للمعلومات وإمنا احتوى عىل االسرتاتيجيات التعليمية نظريـة وعمليـة حيـث تـم تقـديم 
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مثال عىل كل منهـا ليتسـنى للقـارئ فهـم اإلسـرتاتيجية بطريقـة أفضـل وان تكـون أكـرث 

ن يقرأ الكتاب التعامل مـع هـذه االسـرتاتيجيات واسـتخدامها وضوحا، وتسهل عىل كل م

 .بشكل أفضل، وأكرث فائدة للطلبة

يحتوي هذا الكتاب عىل أربعة فصول والتي تتدرج بالحديث عن التعلم النشـط مـن 

النظرية إىل التطبيق، حيث تناول الفصل األول مفاهيم التعلم النشط، والتـي تـم الحـديث 

 مـن حيـث مفهومـه، وعنـارصه، وخصائصـه، وفوائـده، ومميزاتـه، فيها عن الـتعلم النشـط

 .ومبادئه، وأسسه، وأهميته، وأهدافه، ومقارنة بني التعلم النشط والتعلم التقليدي

أما الفصل الثاين والذي تناول تصميم التعلم النشط، والذي تـم الحـديث فيـه عـن 

يق التعلم النشط، وتصـميم دور كل من املعلم واملتعلم يف التعلم النشط، ومعوقات تطب

 .التعلم النشط، واملهامت الرثية ونصائح للبدء بتصميم أنشطة التعلم النشط

وجاء الفصل الثالث للحديث عن اسـرتاتيجيات الـتعلم النشـط بتفصـيل أكـرث مـن 

حيث مفهومها ورشوط استخدام اسرتاتيجيات التعلم النشط، والفرق بني الـتعلم النشـط 

ميزات استخدام اسرتاتيجيات التعلم النشـط، وتصـنيف اسـرتاتيجيات والتعلم السلبي، وم

 .التعلم والنشط، وإرشادات عامة حول تطبيق اسرتاتيجيات التعلم النشط

وتناول الفصل الرابع التطبيقات العملية السرتاتيجيات التعلم النشط، حيـث تنـاول 

ة مـن حيـث مفهومهـا، الفصل الحديث عن االسرتاتيجيات والتي بلغت أربعني إسرتاتيجي

ورشوط استخدام كل إسرتاتيجية من االسرتاتيجيات، وإرشادات تطبيقها، وأمثلـة تطبيقيـة 

 .عىل كل إسرتاتيجية لكيفية رشح مثال باستخدام هذه اإلسرتاتيجية

 تعاىل أن نكون قد وفقنا يف هذا الكتـاب وتحقيـق أهدافـه لـلـهويف النهاية، ندعو ا

الطلبة واملعلمني وجميع العاملني يف القطاع الرتبوي، ليكون عمـال املرجوة وخدمة أبناءنا 

خالصا لوجهه تعاىل، ونهديـه لكـل طالـب علـم ولكـل معلـم راغـب يف تطـوير العلميـة 

 .التعليمية

  اناملؤلف
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 الفصل األول

  مفاهيم عامة حول التعلم النشط

 التعلم النشط

 ضل ما يشهده العامل من تطور معريف متسارع أدى إىل تراكم املعرفة وأوجد الحاجة إىل يف

إيجاد سبل تعلم جديدة تسهم يف تسـهيل طـرق نقلهـا وتحسـني إمكانـات املتعلمـني كـان مـن 

الرضورة البحث عن كل ما هو جديد ومميز لجعل الـتعلم أفضـل وأسـهل، باإلضـافة إىل وجـود 

لتي ظهرت يف أسـاليب الـتعلم التقليديـة والتـي تـؤثر سـلبا عـىل عمليـة العديد من املشكالت ا

 .التعلم

كام وأن التعلم النشط نوع من أنـواع الـتعلم التـي تركـز عـىل أسـاليب الـتعلم أكـرث مـن 

تركيزها عىل نتاجات التعلم تحت فلسفة أن كل وسيلة ناجحة ومميـزة هـي تعلـم نـاجح بحـد 

 من الطالب محور العملية التدريسية خالفا ألسـاليب الـتعلم ذاته، كام وان التعلم النشط يجعل

التقليدية والتي تجعل من املعلم محور العملية التدريسـية، والـتعلم النشـط يركـز عـىل جميـع 

نواحي التعلم وعنارصه من الرتكيز عىل مهارة االستامع والحـديث والتعبـري والتأمـل واإلبـداع يف 

 .مجاالته املختلفة

كد عىل استثامر وجود املتعلم بوصـفه محـور العمليـة التعليميـة والخاصـية وهو اتجاه يؤ

املستهدفة بالتعلم واستغالل جميع الطاقات الكامنة فيه من خالل االسـتغالل األمثـل لألسـاليب 

واملهارات التدريسية داخل الغرفة الصفية وخارجها، من هنا يـربز دور االهـتامم بالنشـاط الـذي 

باملادة املتعلمـة، تعلم مشارك نشط حيث يقوم املتعلمون بأنشطة عدة تتصل يؤديه املتعلم فامل

 . التعليميةاالشرتاك يف املناقشات، والتجريب، واملقارنات، وغريها من املهارات: مثل
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يف البيـت يف املدرسـة : والتعلم النشط هو عملية دامئة وميكن أن يحصل يف جميع األماكن

األماكن، من هنا تأيت أهمية التنسيق مـع جميـع عنـارص العمليـة يف امللعب والنادي وغريها من 

التعليمية من أجل االستغالل األمثل للوقـت واملهـارات، حيـث أن التفاعـل االيجـايب بـني الطفـل 

ومحيطه له األثر العميق وطويل املدى عىل بنية الدماغ ومنوه السليم، حيث أن الـتعلم النشـط 

 تساعده عىل التعلم واالستكشاف وفهم العامل من حوله بطريقـة يؤمن للطفل البيئة الغنية التي

 ً.أفضل وأكرث عمقا

وما للبيئة من أثر كبـري يف تحفيـز مهـارات الطالـب ركـزت العديـد مـن النظريـات الرتبويـة 

والنفسية عىل أثر البيئة يف التعلم، فلو نظرنا إىل النظرية االجتامعية سنجد أنها وضعت قـدرا كبـريا 

أثرها قي تعلم الفرد من خالل النمذجة واملالحظـة، كـام وأن بياجيـه ركـز كثـريا عـىل دور للبيئة و

البيئة من خالل عمليـات التمثيـل واملوامئـة ودورهـام يف عمليـة تعلـم الفـرد واكتسـاب املفـاهيم 

املختلفة، والنظرية السلوكية التـي تحـدثت عـن املثـري واالسـتجابة ودورهـام يف تثبيـت الـتعلم أو 

 .ِهِمحو

والبيئات التعليمية الجيدة هي البيئات التي تركز عىل املثريات الخارجية وتنوع دوما تلـك 

املثريات بحيث تحفز عملية التفكري عند الطلبة مبا يسهم يف تعلم أفضـل، ومنهـا التـي تسـتخدم 

ة األلوان واألشكال املختلفة يف عملية التعلم، أيضـا والتـي تهـتم بشـكل واضـح يف تنظـيم الغرفـ

الصفية وترتيبها بشكل يتالئم مع تحقيق أفضل السبل للمناقشة والتفاعل الصفي، بحيـث تقـوم 

 .برتتيبها بأشكال وأمناط مختلفة وتقوم عىل تغيريها باستمرار تجنبا للملل أو النمطية

وما للطالـب مـن أهميـة كبـرية يف الـتعلم النشـط ال بـد مـن االهـتامم بجميـع الجوانـب 

ـنـواحي النفـسـية واالجتامـعـي والـصـحية واملهارـيـة، بحـيـث ال نغـفـل ـعـن الشخـصـية ـلـه ـمـن ال

اهتاممات الطالب يف العملية التعليمية، أو عن الرغبات التي يبـديها الطالـب يف الطريقـة التـي 

يرغب بأن يتعلم من خاللها، وأيضا االهتامم بالجوانب النفسية لهذا الطالب وعدم التجاوز عنها 

 .  يف سري العملية التعليمية بشكل سليم لدى هذا الطالبيف حال كانت تؤثر سلبا
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 مفهوم التعلم النشط

بأنـه الـتعلم الـذي يعنـى ببسـاطة إشـغال ) Feldar& Brent,1997(يعرفه فيلدر ورنـت 

يف  املتعلم بشكل مبارش ونشط يف عملية الـتعلم ذاتهـا، وهنـا يركـز عـىل قيـام املـتعلم بالعمـل

خل غرفة الصف، وأال يكون عمل املـتعلم مقـترصا عـىل اسـتقبال مختلف األنشطة التي تنفذ دا

 . املعلومة اللفظية واملرئية بل يستقبل ويشارك ويفكر ويبتكر

بأنـه طريقـة لـتعلم الطلبـة بشـكل يسـمح لهـم ) Lorenzen, 2006(كام وعرفه لـورنزن 

ك املشـاركة إىل باملشاركة الفاعلة يف األنشطة التي تتم داخل الغرف الصفية، بحيث تأخذهم تلـ

ما هو ابعد من الدور االعتيادي للطالب الذي يقوم بتـدوين املالحظـات إىل الـدور الـذي يأخـذ 

زمام املبادرة يف األنشطة املختلفة مـع زمالئـه خـالل العمليـة التعليميـة التعلميـة داخـل غرفـة 

 اكتشاف املـواد الصف، عىل أن يتمثل دور املعلم هنا بان يحارض بدور أقل وأن يوجه الطلبة إىل

 .التعليمية التي تؤدي إىل فهم املنهج أكرث

بأنـه أي نشـاط يقـوم بـه ) Paulson & Faust, 2006(وعرفه كل من بولسـون وفوسـت 

املتعلم يف الغرفة الصفية غري اإلصغاء السلبي ملا يقوم به املعلم داخـل الغرفـة الصـفية، بحيـث 

 مـا يسـمعه، وكتابـة أهـم األفكـار الـواردة فـيام يشمل اإلصغاء اإليجايب الذي يساعده عىل فهم

ـارين  ـع مـت ـل ـم ـا، والتعاـم ـب عليـه ـق أو التعقـي ـوال أو آراء أو رشوـحـات، والتعلـي ـن أـق يـطـرح ـم

املجموعات وأنشطتها بشكل يتم فيها تطبيق ما تعلموه يف املواقـف الحياتيـة املختلفـة، أو حـل 

 .املشكالت اليومية املتنوعة

أنه البيئـة التعليميـة التـي تتـيح ) Myers & Jones, 1993(نز ويعرفه كل من مايرز وجو

اسـتخدام للطلبة التحدث واإلصغاء الجيد والقراءة والكتابة والتأمـل العميـق، وذلـك مـن خـالل 

ودراسـة الحالـة،  تقنيات وأساليب متعددة مثل حل املشـكالت، واملجموعـات الصـغرية واملحاكـاة،

 . يف عامل الواقعتي تتطلب من الطلبة تطبيق ما تعلموهولعب الدور، وغريها من األنشطة ال

ـا  ـهـو عملـيـة االحـتـواء ) Sharon& Martha, 2001(  ويعرـفـه ـكـل ـمـن ـشـارون ومارـث
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الديناميك للمتعلم يف املوقف التعليمـي، والتـي تتطلـب فيـه الحركـة واألداء واملشـاركة الفعالـة 

 .تحت توجيه وإرشاف املعلم

ه املتعلم مشـاركة فعالـة يف عمليـة الـتعلم، مـن خـالل قيامـه ذلك التعلم الذي يشارك في

بالقراءة والبحث واالطالع ومشاركته يف األنشطة الصفية والالصفية، ويكـون فيـه املعلـم موجهـا 

 ).2003, اللقاين، والجمل(ومرشدا لعلمية التعلم 

 : وميكن تلخيص مفهوم التعلم النشط بااليت

 ليميةأن الطالب هو محور العملية التع. 

 ك املفـاهيم واألفكـار املقدمـة لـه خـالل العمليـة ااملشاركة الفاعلة للطالب مـن خـالل إدر

 .التدريسية

 الدور األسايس للبيئة الصفية يف عملية التعلم النشط. 

 لتبادل الخربات دور أسايس ومهم يف عمليـة التعلـيم وتعميـق أثـر الـتعلم يف الغرفـة الصـفية 

 .وخارجها

 يف التعلم النشط عىل التوجيه واإلرشاديقترص دور املعلم . 

الـتعلم الـذي يجعـل مـن الطالـب : تعريف الـتعلم النشـط بأنـهًوبناء عىل ما سبق ميكن 

ًمحور العملية التعليمية ويجعـل منـه فـردا فـاعالً وناشـطا ومشـاركا، لـه دور يف إدارة العمليـة  ً

تتناسب وفـق رغباتـه وإمكاناتـه، التعليمية من حيث تحديد بعض األنشطة التي يتناولها والتي 

وهذا النوع من التعلم يقوم عىل الـتعلم باملامرسـة واملشـاركة والبحـث واالستكشـاف، عـىل أن 

ًيقترص فيه دور املعلم عىل أن يكون ميرسا وموجها ومرشدا ً ً. 

 عنارص التعلم النشط 

هميـة الكبـرية يف للتعلم النشط عدد من العنارص التي تلعب دورا كبريا يف قيامـه، ولهـا األ

إمتام عملية التعلم بشكلها األفضل، مع أن لكل من هذه العنارص دوره وأهميته إال أنها متكاملة 

 . وتدعم بعضها البعض
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حيث يجب أن يستمع الطالب جيدا إىل املعلم أو إىل غريه من الطـالب، : االستامع واإلصغاء -1

 .علومة بشكل سليم ودون تشويشًوأن يكون منصتا باستامعه وذلك بهدف الحصول عىل امل

هنا يربز دور الطالب يف مناقشته للمعلومات الواردة والتعبري عن رأيه فيهـا سـواء : املناقشة -2

كان باالتفاق مع غريه من الطلبـة أو بـاالختالف معهـم مـع وجـوب املحافظـة عـىل رشوط 

 .اشاملناقشة األساسية من احرتام رأي اآلخرين وااللتزام بالدور أثناء النق

ـمـن ـخـالل التأـمـل يـسـتطيع الطاـلـب التفـكـري جـيـدا باملعلوـمـات اـلـواردة إلـيـه أو : التأـمـل -3

 .املعلومات التي سمعها، للتمكن من الرد عليها بشكل صحيح

املواضـيع  كتابة املعلومات واملالحظات التي يحصل عليها، وكتابة رؤوس أقالم عن بعض: الكتابة -4

 .شتها بتسلسل محدد ومناسب للموضوعملناقشتها وتنظيمها بشكل معني ملناق

 القراءة مطلب أسايس لزيادة املعرفة باملواضيع التي تطـرح سـواء أكانـت مـن قبـل: القراءة -5

 .الطلبة املعلم أو

من املمكن أن تكون مامرسة االسرتاتيجيات واألساليب التـي تعلمهـا الطالـب مـن  :املامرسة -6

 .أجل التمكن وتثبيتها لديه

وهي من املطالب األساسـية لعمليـة الـتعلم فهـي املحـرك والقـوة التـي : الدافعية الداخلية -7

 .تدفع الطالب للتعلم واالنجاز

 خصائص التعلم النشط

 .الرتكيز عىل مسؤولية الطالب ومبادراته يف الحصول عىل التعلم واكتساب املهارات املختلفة -1

تعلم وباملهـارات فـوق االهتامم باسرتاتيجيات التعلم وكـذلك التفكـري والتأمـل بخطـوات الـ -2

 .املعرفية

االهتامم باألنشطة والواجبات واملشاريع الهادفة، والتـي تركـز عـىل حـل املشـكالت، والتـي  -3

 .توصل إىل نواتج تعليمية ذات قيمة
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اعتبار املعلم كميرس وموجه ودليل لكل من املعـارف واملعلومـات ولـيس مصـدرا لهـا، مـام  -4

 .علمني واملتعلمنييتطلب إجراء مناقشات كثرية بني امل

االهتامم بالتعلم الذي يعتمد عىل محتوى تعليمي أصيل وصحيح ومرتبط مبشـكالت العلـم  -5

 .الحقيقية

 .االعتامد عىل اسرتاتيجيات تقييم موثوق بها من أجل الحكم عىل مهارات حقيقية وواقعية -6

 .االهتامم بالتعلم التعاوين -7

ًعتامدا عىل الخربات التعليمية السابقة وإضـافة يتم البناء املعريف للطالب يف التعلم النشط ا -8

 .املزيد منها بشكل حلزوين من أجل التعمق

تتطلب املشاريع الناجحة يف التعلم النشط الرجوع إىل مشاريع أخرى ذات عالقـة والخـروج  -9

 .خارج القاعات الدراسية ملشاركة اآلخرين أو التعاون معهم

 .لتعلم النشطوجود جانب املرح اإليجايب يف فعاليات ا -10

ًالرتكيز عىل اإلبداع واإللهام ويشـجع التفكـري اإلبتكـاري لـدى الطالـب، ويجعـل منـه باحثـا  -11

 .ًصغريا يربط بني األسباب والنتائج، ويفرس الظاهر ويبحث عن أسبابها

 .االهتامم بالتغذية الراجعة املستمدة من الخربات التعليمية -12

 .ود دعم مناسب وتوقعات عاليةالرتكيز عىل التحدي القابل للتنفيذ مع وج -13

االـهـتامم باملـجـاالت الجـسـمية والعاطفـيـة والعقلـيـة، ويـهـدف إىل تحقـيـق النـمـو املتكاـمـل  -14

 .والشامل لدى الطالب

 :فوائد التعلم النشط

فـعـاالً يف املوـقـف  وًيكـتـب اـملـتعلم الـخـربات التعليمـيـة املتنوـعـة حـيـنام يـكـون نـشـطا

ويكـون تعلمـه أشـمل , املسـئولية ويف اتخـاذ القـرارفهو يتعلم عنـدما يشـارك يف , التعليمي

يوفر له بيئة داعمة وآمنة ومحفـزة عـىل  ويحرتمها وًوأعمق أثرا بوجود معلم يهتم مبشاركته

تستخدم مببادرة الطالب سوف تكون مجـاالً  أي أن الغرفة الصفية التي, املزيد من االكتشاف

يف  الب يعملون يف مشاريع أو أنشطةوط, مجموعات عمل,  مجموعات صغرية:ًواسعا للنشاط
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 أي ميرس لعملية التعلـيم, يعمل كمحفز وموجه األسئلة وومعلم يتحرك يف الغرفة, نفس الوقت

 .التعلمو

 ال لذلك فإن إنصات املتعلمـني يف غرفـة الصـف سـواء ملحـارضة أو حتـى العـرض بالحاسـب

ًيشكل بأي حال من األحوال تعلام نشطا ًشطا ينبغي أن ينهمـك املتعلمـون وليك يكون التعلم ن, ً

وهذا يعني أن , يف قراءة أو كتابة أو مناقشة أو حل مشكلة تتعلق مبا يتعلمونه أو عمل تجريبي

التقـويم  والرتكيب والتعلم النشط يتطلب من املتعلمني أن يستخدموا مهام تفكري عليا كالتحليل

 .فيام يتعلق مبا يتعلمونه

 :لنشط ما ييلولعل من أبرز فوائد التعلم ا

 .يظهر قدرة املتعلم عىل التعلم بدون سلطة مام يعزز ثقته بذاته -1

 فضـالً ,فهو يتعلم مهارات التفكـري العليـا, يساعد املتعلم يف أن يتعلم أكرث من املحتوى املعريف -2

 .كام يتعلم طرق الحصول عىل املعرفة, عن تعلمه كيف يعمل مع آخرين يختلفون عنه 

ألنه يربطهـا باملعـارف , ن يتوصل إىل حلول ذات معنى عنده للمشكالت يساعد املتعلم يف أ -3

, ليس استخدام حلول أشخاص آخـرين  و,إجراءات مألوفة عنده والجديدة أو الحلول بأفكار

أي أن املهمة التي ينجزها املتعلم أو يشرتك فيهـا تكـون ذات قيمـة أكـرب مـن املهمـة التـي 

 .ينجزها شخص آخر

 .تعزيزات كافية حول فهمه للمعارف الجديدةيحصل املتعلم عىل  -4

ويجعـل املـتعلم محـور العمليـة , يسهم يف تغيري صورة املعلم بأنه املصدر الوحيد للمعرفـة -5

 ,ومامرسة األنشـطة والتفاعـل مـع الغـري, وذلك من خالل قيامه بالقراءة والكتابة, التعليمية

 .العمل املنتج و,والزيارات امليدانية, الرحالتو

 :ت التعلم النشطمميزا

 :للتعلم النشط مميزات عديدة منها

 .يهيئ للمتعلمني مواقف تعليمية حية ذات فعالية -1
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 .يقل الرتكيز عىل نقل املعلومات بينام يزداد الرتكيز عىل تنمية مهارات الطالب -2

 ).التحليل، والرتكيب، والتقييم(ينشغل الطالب يف مهام تتطلب مهارات تفكري عليا  -3

, الكتاـبـة, املناقـشـة, ـعـىل ـسـبيل املـثـال الـقـراءة( ال ـصـفية  و أنـشـطة ـصـفيةـيـزاول الـطـالب -4

 .)وتبادر األدوار , واملجادلة

 .إشباع حاجاتهم ويعد مجاالً للكشف عن ميول املتعلمني -5

 .يحفز الطالب عىل كرثة اإلنتاج وتنوعه -6

 .يجعل الطالب يعملون ويفكرون فيام يعملون -7

انب انفعالية ومهارات وخربات اجتامعية قـد يصـعب وجو, إكساب املتعلمني جوانب مهنية -8

 .وضبط النفس واإلبداع, تحمل املسئولية, العادية مثل التعاون اكتسابها داخل الصفوف

 .ويجعل التعلم متعة وبهجة, يف العمل يزيد من اندماج الطالب -9

 .ينمي الثقة بالنفس والقدرة عىل التعبري عن الرأي -10

 .والقدرة عىل التفكري والبحث, إلتقانينمي الرغبة يف التعلم حتى ا -11

 .ويعزز التنافس اإليجايب بينهم, يساعد عىل إيجاد التفاعل بني الطالب -12

 .يعزز روح املسئولية واملبادرة لدى الطالب -13

 .ويزيد من مستوى تحصيلهم الدرايس, ينمي الفكر اإلبتكاري -14

 .اراتينمي القدرة عىل حل املشكالت والتفكري االستقاليل واتخاذ القر -15

 مبادئ التعلم النشط

 .التعاون والتفاعل بني الطلبة -1

 .التغذية الراجعة الفورية -2

 .منح الوقت الكايف للتعلم -3

 .دقة التوقعات -4

 .مراعاة الفروق الفردية -5
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 أسس التعلم النشط

يعتمد أسلوب التعلم النشـط عـىل ايجابيـة املـتعلم يف املوقـف التعليمـي، ويحتـوي عـىل 

ة داخل الغرفة الصفية وخارجها، والتي تهتم بالبيئة الصـفية وتنظيمهـا، جميع املامرسات الرتبوي

 .ودور كل من املعلم والطالب

 :ويعتمد التعلم النشط عىل مجموعة من األسس ومنها

 .إرشاك الطلبة يف اختيار نظام العمل وقواعده -1

 . إرشاك الطلبة يف تحديد أهدافهم التعليمية -2

 ً.لم أو لبعضهم البعض وفق آلية متفق عليها مسبقاالسامح للطلبة بطرح األسئلة للمع -3

 .تنويع مصادر التعلم واملعرفة وتوجيه الطلبة إليها -4

 .مراعاة حرية االختيار -5

توفري بيئة تعليمية مريحة وممتعة تشجع عىل التعلم ومثرية للتفكري، ومن املمكن تشكيلها  -6

 .عىل شكل مجموعات

مركزة حول الطالب، والتي تتناسـب وإمكانـات استخدام أساليب واسرتاتيجيات تدريسية مت -7

 .الطلبة وتراعي االهتاممات والرغبات

 .إرشاك الطلبة يف تقييم أنفسهم وتقييم زمالئهم، وتعلم آلية التقييم املتبعة -8

 .إشاعة جو من الطأمنينة والهدوء واملرح داخل الغرفة الصفية -9

 .طلبة ومع املعلمإتاحة الفرصة للطلبة للتواصل يف كافة االتجاهات مع ال -10

مراعاة الفروق الفردية ببني الطلبة لتحقيق أفضل سبل الـتعلم وذلـك مـن خـالل اسـتخدام  -11

 .أساليب متنوعة يك تتناسب وجميع الطلبة

 .مراعاة أن يكون التعلم واقعيا مرتبطا بحياة الطلبة وان تكون األمثلة متنوعة -12

 والكتابـة والتمثيـل ولعـب األدوار استخدام جميع السبل من أجل تعلم الطلبة مثل القراءة -13

 .والتجريب وغريها من األساليب
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 أهمية التعلم النشط

يساعد الطلبة عىل التعلم الجيد، فهو مكون من أساليب وأنشطة مختلفة تدعم الطالـب يف  -1

 .تعلمه

 وفـق يساعد الطلبة عىل تعلم املعلومات واألفكـار واملهـارات األكادمييـة واالجتامعيـة واإلبداعيـة -2

 .طار متكاملإ

 .يساعد الطلبة عىل فهم أنفسهم وبيئتهم بشكل أفضل -3

 .جعل الجو التعليمي جوا يسوده املرح ويجعل منه جوا متقبالً لدى الطلبة -4

 .تنمية العالقات االجتامعية بني الطلبة -5

تنمية قدرات الطلبة املختلفة مثل القدرة عىل النقاش والقدرة عىل اتخاذ القرار وغريها مـن  -6

 .ت الشخصية األخرىالقدرا

 .تنمية الثقة بالنفس -7

 .تنمية الدافعية للعمل واالنجاز -8

 .يزيد من االندماج بالعمل، ويعود الطلبة عىل إتباع القواعد يف العمل -9

  .املساعدة يف تطوير املناهج وفق أساليب تتوافق وقدرات الطلبة وإمكاناتهم -10

 التـي تناسـب املوقـف التعليمـي، ًيعترب تحديا للمعلم من حيث اختيار األنشـطة التعليمـة -11

 .ويساعد املعلم يف اختيار األهداف التي تتناسب وقدرات وإمكانات الطلبة

 أهداف التعلم النشط

 .تشجيع مهارات التفكري الناقد -1

 .تدريب الطلبة عىل القراءة الناقدة واملتفحصة -2

 .تحقيق األهداف الرتبوية عن طريق التنوع يف األنشطة التعليمية -3

 .قة بالنفس لدى الطلبة نحو ميادين املعرفة املختلفةدعم الث -4

 .مساعدة الطلبة عىل ترتيب األولويات يف القضايا املهمة -5
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 . تشجيع الطلبة عىل طرح األسئلة -6

 .تشجيع الطلبة عىل حل املشكالت -7

 .تحديد كيفية التعلم للمواد الدراسية املختلفة -8

 .مهاقياس قدرة الطلبة عىل بناء األفكار الجديدة وتنظي -9

 .تشجيع الطلبة عىل التعلم الذايت -10

 .إكساب الطلبة مهارة التعاون والتفاعل والتواصل مع اآلخرين -11

إكساب الطلبة مهارات ومعارف واتجاهات مرغوب فيها ومرورهم بخربات تعليمية وحياتية  -12

 .حقيقية

 .إكساب الطلبة مهارة التفكري العليا كالتحليل والرتكيب والتقويم -13

 لتعليم النشط والتعليم التقليدي املقارنة بني ا

هناك العديد من االختالفات بني التعليم النشط والتعليم التقليدي يوضحها الجدول التـايل 

 ): 2005؛ وحامد وآخرون، 2001الحيلة، (

 بيئة التعليم النشط بيئة التعليم التقليدي املجال

 

 طبيعة

 املنهج

ثابـت ال , املقرر الدرايس مقرر للمـنهج

يركـز عـىل الكـم الـذي , التعـديليقبل 

ـب ـب , يتعلـمـه الطاـل ـز ـعـىل الجاـن يرـك

ـار ـضـيق ـريف يف إـط ـالنمو , املـع ـتم ـب يـه

 .يكيف املتعلم للمنهج, العقيل الطلبة

مرن يقبل , املقرر الدرايس جزء من املنهج

يهتم بطريقة , يركز عىل التكيف, التعديل

ـي تواـكـب  تفـكـري الطاـلـب واملـهـارات الـت

, ع أبعاد النمو للطالبيهتم بجمي, التطور

 .يكيف املنهج للمتعلم

 

 تخطيط املنهج

, يعده املتخصصون يف املـادة الدراسـية

ـار املــادة الدراســية ـز عــىل اختـي , يرـك

 .واملادة الدراسية محور املنهج

يشارك يف إعداده جميع األطـراف املـؤثرة 

, يشمل جميع عنارص املـنهج, واملتأثرة به

 .واملتعلم محور املنهج
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 بيئة التعليم النشط بيئة التعليم التقليدي املجال

 

 ملادة الدراسيةا

ال يـجــوز إدـخــال أي , غاـيــة يف ذاتـهــا

يبني املقرر الدرايس عـىل , تعديل عليها

ــامدة ــي لـل ــيم املنطـق ــواد , التنـظ واـمل

ومصـدرها الكتـاب , الدراسية منفصـلة

 .املقرر

ـوا  ـب مـن ـو الطاـل ـىل مـن ـاعد ـع ـيلة تـس ًوـس

تـعـدل حـسـب ـظـروف الطلـبـة , متـكـامالً

ــاتهم ــرر يف ضـــوء , واحتياـج ــي املـق يبـن

ـةســيكو ـواد الدراســية , لوجية الطلـب واـمل

 .مصادرها متعددة, متكاملة ومرتابطة

 

 األهداف

معلـنــة للطلـبــة ويـشــاركون يف وـضــعها  غري معلنة للطلبة

 وتخطيطها

 يشرتك الطلبة مع املعلم يف التعليامت يصدرها املعلم بنفسه التعليامت

 

 

 املعلم

, ناقــل للمعلومــات وملقــن للـطــالب

يـشـجع , لـطـالبعالقـتـه تـسـلطية ـمـع ا

, ـعـىل تـنـافس الـطـالب يف حـفـظ اـملـادة

ـتعلم يف  ـاح اـمل ـدى نـج ـه مـب ـم علـي يحـك

ال يراعـي الفـروق الفرديـة , االمتحانات

 .بني الطالب

متعدد الجوانب فهو عنرص محفز وموجه 

عالقتـه , ومصدر للخربة املرجعيـة لطالبـه

ـرتام ـة واالـح ـاح والثـق ـىل االنفـت ـوم ـع , تـق

ـاون يف ـة ـعـىل التـع ـار يـشـجع الطلـب  اختـي

يحكم عليـه يف , األنشطة وطرق مامرستها

ـضــوء مـســاعدته للطلـبــة ـعــىل النـمــو 

 .يراعي الفروق الفردية بينهم, املتكامل

 

 املتعلم

سلبي وذلك من خـالل االسـتامع فقـط 

, للمعـلـم أو الـقـراءة يف الكـتـاب املـقـرر

ويحكم عليه مبدى نجاحه يف امتحانات 

 .املواد الدراسية

التقدم يف الدراسة  يستطيع بعض الطالب

ولهم حرية تخطـي , حسب معدل التعلم

بعض األجـزاء السـهلة بالنسـبة لـه طاملـا 

 ).تحقيق األهداف(أتقن التعلم 
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 بيئة التعليم النشط بيئة التعليم التقليدي املجال

 

طريقة 

 التدريس

وال تـهـتم , تـقـوم ـعـىل التلـقـني املـبـارش

, وتـسـري ـعـىل مـنـط واـحـد, بالنـشـاطات

 .تغفل استخدام الوسائل التعليمية

روف تـقــوم ـعــىل ـتــوفري الرشوط والـظــ

, تهتم بالنشاطات وأنواعها, املالمئة للتعلم

ـا أمنــاط متعــددة تســتخدم وســائل , لـه

 .تعليمية متنوعة

اسرتاتيجيات 

 التعليم والتعلم

ال تزيـــد االســـرتاتيجيات التدريســـية 

ــن واحـــدة  ــني أواملســـتخدمة ـع  اثـن

ـــني يف املـحـــارضة ـــات  ومتمثـل الواجـب

 .املكتوبة

يق تتعدل االسرتاتيجيات املستخدمة لتحق

األهداف املرجـوة والوصـول إىل مسـتوى 

 .التعلم لإلتقان

تنظيم اليوم 

 الدرايس

ينظم اليـوم الـدرايس يف شـكل حصـص 

 .ثابتة بتوقيتات ثابتة

كتل (ينظم اليوم الدرايس يف ضوء فقرات 

ـة ـار ) زمنـي ـة يف االختـي مــع وجــود مروـن

 .وتوقيتات الفقرات

 

 معدل

 التعلم

قـرر دراسـة امل يفرض عىل كل الطـالب

يف  يبدأ كل الطالب وكله باملعدل نفسه

الوقت نفسه وينتهون يف الوقت نفسه 

 .ًأيضا من املقرر

التقدم يف الدراسة  يستطيع بعض الطالب

ولهم حرية تخطـي , حسب معدل التعلم

بعض األجـزاء السـهلة بالنسـبة لـه طاملـا 

 ).تحقيق األهداف(أتقن التعلم 

 

 

الوسائل 

 التعليمية

ئل التعليميـة التقليديـة تستخدم الوسا

املألوفة مثل الكتاب والرشائح الشـفافة 

ـار منـهـا ـمـا , واألـفـالم وللمعـلـم أن يخـت

ًوغالبـا مـا تكـون , ًيفضل ويراه مناسـبا

 .مواد مطبوعة

يــتم إعــداد وســائل تعليميــة مرتبطــة 

ـتعلم يف  ـيم واـل ـاط التعـل ـداف ونـش باألـه

وعــادة تشــمل عــىل وســائل , الوحــدة

ويتـاح , منـاط للـتعلمتعليمية متعددة األ

للطاـلـب ـفـرص اختـيـار ـمـا يـسـاعده ـعـىل 

 .تحقيق األهداف وإتقان التعلم
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 بيئة التعليم النشط بيئة التعليم التقليدي املجال

 

 الوقت

ـل موضــوع درايس  ـت محــدد لـك الوـق

 وعـىل جميـع الطـالب, لجميع الطالب

حـضـور اـلـدروس يف األوـقـات واألـمـاكن 

 .املحددة

الحـصـول ـعـىل الوـقـت  يـسـتطيع الـطـالب

الذي يكفـي كـل مـنهم إلتقـان املوضـوع 

 .لماملتع

 

 األماكن

ًثابتــة وغالبــا ال تتغــري طــوال العــام 

سواء كـان األثـاث أم الطـالب , الدرايس

 .أو السبورة

ــاكن حـســب  ــري األـم ــن تغـي ــن املمـك ـم

اإلـســرتاتيجية املـســتخدمة ـمــام يـســاعد 

 .الطالب عىل التفاعل وإتقان املعلم

 إدارة

 الصف

, املعلم يتحكم يف ضبط وإدارة الصـف 

 م الطــالبفهــو يضــع القواعــد ويلــز

 .بإتباعها

يشاركون يف تحديد قواعـد ضـبط  الطالب

 .ويف تنفيذها وإدارة الصف

 

 

 



 

  
 

 

  

 الفصل الثاين
 تصميم التعلم النشط

 

  دور املعلم واملتعلم يف التعلم النشط 

  خصائص بيئة التعلم النشط 

  معوقات تطبيق التعلم النشط يف الصف الدرايس 

  تصميم التعلم النشط 

  املهامت الرثية 

  نصائح للبدء بتصميم أنشطة التعلم النشط 
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 الفصل الثاين

  تصميم التعلم النشـط

 

 

 :دور املعلم واملتعلم يف التعلم النشط

نشـط حيث نجد أن املتعلم مشارك , يختلف دور كل من املعلم واملتعلم يف التعلم النشط

 وفـرض ,مثـل طـرح األسـئلة, ة عدة تتصل باملادة الدراسـيةفهو يقوم بأنشط, يف العملية التعليمية

 .والكتابة والتجريب, والبحث والقراءة , واالشرتاك يف مناقشات, الفروض

فهـو ال يسـيطر عـىل , بينام نجد أن دور املعلم هو املوجه واملرشـد يف العمليـة التعليميـة

وهذا يتطلب منه , و الهدف منهلكنه يدير املوقف التعليمي ويوجه طالبه نح, املوقف التعليمي

 .اإلملام مبهارات طرح السؤال وإدارة املناقشات وتصميم املواقف التعليمية املشوقة للتعلم

 املعلم الـذي تتـوفر فيـه مجموعـة الخصـائص" بأنه Active Teacherويعرف املعلم النشط 

ـة  ـرتاتيجيات (املعرفـي ـة واـس ـه العقلـي ـة وقدراـت ـم املعرفـي ـيلة املعـل ـمل حـص ـي تـش ـدريس الـت الـت

التـي ) التواصل مع اآلخرين , مثل االتزان االنفعايل(ومجموعة الخصائص الشخصية , )يستخدمها

 ".تساعده عىل إدارة التعلم النشط 

ً محـورا املـتعلمفهـو يجعـل مـن , إن التعلم النشط يدعم التعلم املتمركز عىل التلميـذ

ـة ـة التعليمـي ـ, للعملـي ـداف التعليمـي ـد األـه ـوم بتحدـي ـي , ةفيـق ـف التعليـم ـارك يف املوـق ويـش

ويدعم تعلم كل , بإيجابية عن طريق البحث والعمل والتفكري والتشاور والتعاون مع األقران

 ويتحول فيـه دور املعلـم مـن ملقـن وناقـل للمعلومـات, طالب فيه حسب قدراته ومهاراته
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 التعليميـة  االسرتاتيجياتويجعل له حرية االختيار بني, إىل موجه ومصدر للخربة واملرجعية للطالب 

... ولعـب األدوار,  واالكتشـاف,حـل املشـكالت, والعصف الـذهني, كالحوار واملناقشة( املختلفة 

 .وله حرية املفاضلة بني الوسائل التعليمية املختلفة, والتي تناسب املوقف التعليمي) الخ

 :ومن أهم أدوار املعلم

 . واألنشطة العلميةتشجيع الطالب عىل املشاركة يف أهداف الدرس -1

تطوير خربات تعليمية تتيح الفرصة للطالب بتحمـل مسـئولية تصـميم البحـث والعمليـات  -2

 .العلمية املتضمنة فيه واستنتاجاته

تقدير فرضيات الطالب واستنتاجاتهم وآرائهم وتوليد نقاش حولهـا وحـول النشـاط العلمـي  -3

 .الذي تم تنفيذه يف الحصة

 .للطالب يف النواحي الجسمية والعقلية واالنفعالية واالجتامعيةاالهتامم بالنمو املتكامل  -4

 .تهيئة بيئة دميقراطية تسمح بالقيام باألنشطة املختلفة -5

 .قيامه بدور املرشد واملوجه خالل مشاركة الطالب يف النشاط الصفي -6

 .تشجيع التعاون اإليجايب بني الطالب -7

 .واهتامماتهم, يولهموم, واستعداداتهم, ومستوياتهم, يعرف قدرات طالبه -8

 .التخطيط الجيد لخربات التعلم والتعليم -9

 .يستخدم اسرتاتيجيات التعلم التي تتحدى أفكار املتعلمني -10

 .يشجع املتعلمني عىل الحوار مع أقرانهم والتعاون فيام بينهم وبني املعلم -11

 .سيةويركز عىل املتعلم أكرث من املادة الدرا, يقدر الكيف يف التعلم بدالً من الكم -12

 .وتشجيع املشاركة واملناقشة وتبادل وتوضيح األفكار, إثارة اهتامم الطالب -13

 عـىل يتفاعل مع املتعلمني ليشجعهم عىل التفاعالت اإليجابية التي يستطيع من خاللها التعرف -14

 .أفكارهم

ًجعل الطالب مكتشفا ومجربا وفعاالً يف العملية التعليمية -15 ً. 
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وتحمـل , وذلـك بإتبـاع أسـاليب املشـاركة, لـدى الطـالبالعمل عىل زيادة دافعيـة الـتعلم  -16

 .والتعزيز املستمر, املسئولية

, والشخـصـية, توجـيـه طالـبـه فيـقـدم لـهـم الـعـون والنـصـح واإلرـشـاد يف أـمـورهم التعليمـيـة -17

 .واالجتامعية

 .تقويم قدرات طالبه والوقوف عىل مدى تحصيلهم وتقدمهم الدرايس -18

وموجـه ومعـزز ومقـوم , رشد للتعلم الفعال النشـط وبناء عىل ما سبق؛ فاملعلم ميرس وم

 .ومعد لألسئلة وموجه لها ليشمل بها جميع طالبه, لسلوك طالبه

 

 

 

 

 

 

 

 :دور املتعلم يف التعلم النشط

 :إن املامرسة التدريسية املعتمدة عىل مبادئ التعلم النشط من الرضوري أن يتضمن

 .استخدام النهايات املفتوحة -1

 .لتي تشجع الطالب عىل االكتشاف بنفسهتوفري األنشطة ا -2

 .تقسيم الطالب يف مجموعات صغرية -3

 .نشاط الطالب وإيجابيته -4
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وانطالقا من تركيز التعلم النشط عىل إيجابية ومشاركة املتعلم ميكن تحديد دور املـتعلم 

 :يف املوقف التعليمي النشط فيام ييل

لم النشـط يقبـل عـىل إجـراء يبادر بأنشـطة مـن صـنعه ويتحمـل مسـئولية تعلمـه؛ فـاملتع -1

 .األنشطة برغبة وشوق ألنه يعمل ما يود عمله

ويبحث عن عدة طـرق لحـل املشـكالت التـي , املتعلم النشط يتحمل مسئولية اتخاذ القرار -2

 .تواجهه

إن املتعلم النشط يشعر بأنه يسيطر عىل املعلومات وميتلكها مبعنـى أنهـا تصـبح جـزء مـن  -3

 .بنيته املعرفية

ويتعلم مـا يرغـب , وأنه يقوم بالعمل بدافع ذايت, نشط يسيطر عىل عملية التعلماملتعلم ال -4

 .يف تعلمه

فـاملتعلم النشـط يعـرف الواجـب , املتعلم النشط ينظم نفسه وينظم اآلخرين يف مجموعته -5

 .الفردي والواجب الجامعي

ه يف املتعلم النشط يعرف أهمية الوقت وينظم أوقاته حسب متطلبات العمل وينجز أعاملـ -6

 ً.مواعيدها املحددة سلفا

وكتابـة التقريـر املناسـب , إن املتعلم النشط يستطيع أن يختار الوسيلة املالمئة لعرض عمله -7

 .عن تقدمه يف العمل

ًإن املتعلم النشط هو متعلم مؤثر أيضا يستطيع أن يتعرف عىل نقاط القوة ونقاط الضعف  -8

ًزمالئه اآلخرين تعاونـا بنـاء بعيـدا عـن فهو متهيئ ليناقش نقاط الضعف والقوة مع , عنده ً

 . بإنجازات اآلخريناالستهانة

, فالنجاح يؤدي إىل الثقة بـالنفس, ومتحمس لعمله, إن املتعلم النشط يثق بنفسه وبقدراته -9

والثقة بالنفس تؤدي إىل الشعور باالرتياح والتشوق الكتشاف املجهول والتايل تزيد الدافعية 

 .للتعلم
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:خصائص بيئة التعلم النشط

 :ولعل من خصائص بيئة التعلم النشط ما ييل

 .ًأن يكون املتعلم نشطا يف ربط املعارف الجديدة باملعارف التي بحوزته -1

وميكـن أن ,  يف بناء املعرفة يف ظل التفـاوض االجتامعـي– ال التنافس –تدعيم روح التعاون  -2

 .مجموعات صغريةيتم ذلك من خالل العمل يف 

ويتـيح لـه , داخل غرفـة الصـف, يعمل التعلم النشط عىل خلق جو تعليمي فعال ومناسب -3

 .العديد من الوسائل واألساليب التي يستخدمها يف عمليتي التعليم والتعلم

ًألن هذا يعد أمرا رضوريا ذا قيمة بالغـة, فحص جميع اآلراء واألفكار -4 حيـث يقـوم املـتعلم , ً

 .ء واألفكار وتوليفها يف رؤية متكاملةبجمع هذه اآلرا

 .وفيها عند تفاوضه مع زمالئه داخل الصف, تحكم املتعلم يف عملية تعلمه -5
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 .تقديم بيئات تعلم حقيقية ترتبط مبشكالت البيئة الفعلية ليطبق فيها املتعلم ما تعلمه -6

 .التأكيد عىل بناء املعرفة بدالً من إعادة رسدها -7

, التقليدية مبهـارات واسـرتاتيجيات التفكـري العليـا مثـل التحليـلاستبدال خطوات التدريس  -8

 .وحل املشكالت, والتقييم, والرتكيب

ومـن الرضوري توظيـف التقـويم الـذايت , ًيجب أن يكون التقويم أصـيالً ومرتبطـا بـالتعليم -9

 .للمتعلمني

 

 : معوقات تطبيق التعلم النشط يف الصف الدرايس

فهـم املعلـم لطبيعـة عملـه : النشط حول عدة أمور منهـاتتمحور معوقات تطبيق التعلم 

ومـن , وقلة الحوافز املطلوبة للتغيـري, وعدم االرتياح والقلق الناتج عن التغيري املطلوب, وأدواره

 : املعوقات التي قد تحول دون تطبيق التعلم النشط



 37 تصميم التعلم النشط: الفصل الثاين
 

 ً.وكرثة عدد الحصص التي يكلف بها املعلم أسبوعيا, ضيق وقت الحصص -1

 .ًوقتا طويالً يف التخطيط والتحضريتستغرق  -2

 .مام يعيق تطبيق مواقف التعلم النشط, زيادة أعداد الطالب يف الصفوف -3

 .القصور يف توافر املواد واألجهزة ومصادر التعلم املطلوبة لتطبيق التعلم النشط -4

 .خوف املعلمني من تجريب أي جديد -5

 .ت التفكري العلياالخوف من عدم مشاركة املتعلمني وعدم استخدامهم مهارا -6

 .الخوف من السيطرة عىل املتعلمني -7

 .الخوف من نقد اآلخرين لكرس املألوف يف التعليم -8

 .عدم مالمئة البيئة الصفية الستخدام بعض اسرتاتيجيات التعلم النشط -9

 .كرثة املسئوليات اإلدارية التي يكلف بها املعلم -10

 تصميم التعلم النشط

س، وتتضمن التخطيط ملهـام وأنشـطة تعلميـة ثريـة، عملية تخطيط منهجية تسبق التدري

تسهم يف تحقيق أهداف التعلم بفاعلية من خالل مراعاة األدوار اإليجابية للمتعلمـني يف عمليـة 

 .التعلم

 . عمل محدد موكل إىل شخص ما:املهمة

ً هي التي توفر فرصا الستخدام مـدى واسـع مـن املهـامت بشـكل تكـاميل :املهامت الرثية

 متحدـيـة عقـلـه متيـحـة ـلـه الحـصـول ـعـىل الفـهـم العمـيـق للمـنـاهج ـمـن ـخـالل عـمـل إـبـداعي،

الرتابطات، واختيار وتطوير وتحليل وابتكار اسرتاتيجيات غري روتينية، لحل مشـكلة مـا، معتمـدا 

 .عىل عدة مصادر داعمة، مقدما الحجج والبدائل املقنعة لتربير ما حصل عليه

 ):غري ثرية( مثال عىل مهمة تقليدية 

  سم15  أوجد مساحة املستطيل التايل 
  سم 5
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 :مثال عىل مهمة ثرية

ناقش موضـوع تقلـص األرض الزراعيـة نتيجـة لالمتـداد الحضـاري، كـم نفقـد مـن األرض 

 ).تعاوين (  كيلو مرت؟ 36الزراعية عند إنشاء طريق رسيع مبسارين وطول 

معقوليـة  عىل كل مجموعة كتابة رشح واف عـام توصـلت إليـه بـالحجج التـي تـربر :هام

 .الحل

 املهامت الرثية

 :حتى يكون التعلم نشطا يجب أن تكون املهامت

 .متقدمة يف طلبها -1

 ).من واقع الحياة ( واقعية جادة  -2

 .تغطي جوانب متنوعة من املادة الدراسية -3

 .تتطلب وقتا وتركيزا لتحصيلها -4

 .تستلزم تعاونا ومشاركة فعالة من كافة أطراف عملية الرتبية -5

 : التعلم النشطمواصفات مهام

 .تكون ضمن املنهج وتهتم بالصورة الكربى للموضوع وليس بتفاصيله: أن تكون أساسية -1

تركز عىل املشكالت من واقع حيـاة الطالـب ويـرى فيهـا الطالـب أهميـة : أن تكون حقيقية -2

 .وقيمة تستدعي املعارف واملهارات املكتسبة من املنهج يف معالجتها

 .ز مشكالت جديدة وتثري قضايا واحتامالت واسعةمعالجتها ترب: أن تكون ثرية -3

 .أي أن تثري تفكري الطالب وتجذب انتباههم: أن تكون محفزة -4

 .تتيح للطالب فرصة الحوار واملشاركة والتفاعل فيام بينهم: أن تكون نشطة -5

أن تتسع الحتاملية األفكار الصحيحة عن املوضـوع والتـي ميكـن التوصـل : أن تكون منفتحة -6

 .رق مختلفة ومتنوعةإليها بط
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 الفرق بني املهامت الرثية والتقليدية

 املهامت التقليدية املهامت الرثية

تسمح بإظهار مدى واسع مـن اسـرتاتيجيات التعلـيم 

 والتعلم

 تسمح بإظهار مدى ضيق من األداء

 تحتاج إىل اسرتاتيجيات تقويم تقليدية تحتاج إىل اسرتاتيجيات تقويم مبنية عىل األداء

 تتطلب إثراء يضاف بعد املهمة فر إثراء ضمن املهمة تو

تشجع استخدام مدى واسع من اسرتاتيجيات التعلـيم 

 والتعلم

 تسمح باستخدام اسرتاتيجيات تعليم وتعلم قليلة

 تبقي عىل الطلبة واملعلم بعيدين عن املهمة تشجع انخراط الطلبة واملعلمني يف املهمة

 كثريافكرة مطبقة  ليست فكرة جديدة

الوقت الذي يستغرقه الطالب يف أدائهـا يقـاس عـادة 

 بالدقائق أو الساعات أو األيام

الوـقـت اـلـذي يـسـتغرقه الطاـلـب يف أدائـهـا يـقـاس 

 عادة بالثواين أو الدقائق

 تنتهي ميكن أن تستثمر

 تعد للنجاح يف املدرسة تعد للنجاح خارج املدرسة

 القليل من املخرجات التعليمية نسبياتلبي  تلبي مخرجات تعليمية كثرية نسبيا

 تلبي بشكل أسايس مخرجات التخصص تلبي مخرجات تعليمية ضمن تخصصه

توفر فرصة الستخدام مدى واسع من املهارات بشكل 

 تكاميل وغالبا إبداعي

 تركز عىل مهارات قليلة

 اصطناعية أصيلة

 بال سياق سياقية 

  استخداما غري متوازنا لإلجراءاتتشجع تشجع استخداما متوازنا لإلجراءات

 تشبه كتابة جملة تشبه كتابة قصة

 تركز عىل العمليات تركز عىل حل املشكالت

 تشجع االسرتجاع واملامرسة تشجع التفكري والتفكر والتخيل
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 نصائح للبدء بتصميم أنشطة التعلم النشط 

 .ابدأ بداية متواضعة وقصرية -1

 .ربها، اجمع معلومات حولها، عدلها، ثم جربها ثانيةطور خطة لنشاط التعلم النشط، ج -2

 .جرب ما ستطلبه من املتعلمني بنفسك أوالً -3

ًكن واضحا مع املتعلمني مبينا لهم الهدف من النشاط وما تعرفه عن عملية التعلم -4 ً. 

 .اتفق مع املتعلمني عىل إشارة لوقف الحديث -5

 .شكل أزواج عشوائية من املتعلمني يف األنشطة -6

هـو التفكـري ) كام يف غريه من األنشطة الواقعية (  النجاح يف تطبيق التعلم النشط إن رشط -7

 .والتأمل يف املامرسات التدريسية ومتابعة الجديد

 :ومن الرضوري اإلجابة عن األسئلة التالية عند تصميم أنشطة التعلم النشط

 ما الهدف من النشاط ؟  -1

جواره، متعلم مع آخر ال يعرفه ؟ مجموعة ما هي أطراف التفاعل ؟ متعلم مع آخر يجلس ب -2

 من املتعلمني؟ هل سيناقش العمل الفردي أم الزوجي مع الصف بأكمله ؟

 أو اللقاء بأكمل ؟ .. نهاية اللقاء.. منتصف اللقاء.. بداية اللقاء: ما موعد النشاط -3

 كم من الزمن يلزم للقيام النشاط ؟  -4

 أسئلتهم أم أنهم سيكتفون باملناقشة؟/ أفكارهم / هل سيكتب املتعلمون إجاباتهم  -5

ًهل سيزود املتعلمني بتغذيه راجعة؟ هل سيعطى املتعلمني وقتا كافيا للتفكـري يف إجابـاتهم  -6 ً

ويف مناقشتها مع املعلم؟ الحظ أنه حتى ولو كان املوضوع خالفيا فإن املتعلمـني بحاجـة إىل 

 .موضوع املناقشةأن يعرفوا رأي املعلم يف املوضوع أو القضية أو السؤال 

 ما االستعدادات الالزمة وما املطلوب من املتعلمني املساهمة فيه ؟  -7

 وما املطلوب من املتعلمني للمساهمة الفعالة ؟  -8
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 أغراض النشاط يف التعلم النشط

وأهداف الدرس بشكل ( يأيت يف مقدمة أغراض النشاط تحقيق أهداف املادة :أغراض تربوية -1

 عـىل أنـه ال سـلوك دون دافـع، وال تعلـم دون نشـاط يؤديـه ويؤكـد علـامء الـنفس) رئيس

 . املتعلم

أي تحقيق نوع من التعلم بطريقة غري مبارشة، فالطالـب مـن أجـل إعـداده : أغراض علمية -2

املفـاهيم : للحياة، يحتاج إىل تعليمه أشياء متعددة قد ال تكون متوفرة يف مادة بعينها، مثـل

 كاألمن والسالمة، واإلسهام يف املحافظـة عـىل البيئـة، العمـل )املبثوثة يف املواد(غري املصنفة 

وكلها مفاهيم ال تنفرد بها مادة بعينها، بل هي مبثوثة يف املواد، .. الجامعي، مهارات التفكري

 .ورمبا تكون معدومة يف مواد أخرى

 : للمتعلم نوعان من املتطلبات النفسية: أغراض نفسية -3

 ات، والحاجة إىل املعرفةحاجات، كالحاجة إىل تقدير الذ . 

 رغبات وميول، رغبات يف نوع اليشء املتعلم، رغبات يف طريقة تلقيه . 

ومع كون النشاط حاجة من حاجات املتعلمني النفسية، فإنه يسهم بصورة مبارشة يف تلبيـة 

 . حاجاتهم النفسية األخرى، باإلضافة إىل إشباع ميولهم ورغباتهم بتلقائية ودون تردد

إن طريقة تنفيذ النشاط تدعم االتجاهات االجتامعية بني الطالب، وتعـزز : اجتامعيةأغراض  -4

وعـالج بعـض مهارة العمل الجامعي، وقيادة الفريق، وتخفيف حـدة السـباق بـني الطـالب، 

 . االجتامعيةاملشكالت الشخصية االجتامعية كالخجل واالنطواء والتعصب والظواهر

 مواصفات النشاطات

 : فات التي ينبغي أن تكون متوفرة يف النشاط، ما يأيتمن أهم املواص

 . أن تكون مثرية للتفكري -1

 . أن تراعي الفروق الفردية وتسمح للمتعلم بالتقدم حسب طاقته -2
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أن تتيح للطالب حرية االختيار بني عدد مـن النشـاطات يف جـو آمـن خـال مـن اإلجبـار أو  -3

 . التهديد

 .  االنتقال من الخيال إىل الواقعأن تساعد عىل تنمية الخيال وتشجع عىل -4

 . ًأن تحمل شيئا من الغموض الذي يثري الدافعية للمتعلم -5

 . أن تتيح الفرصة للمتعلم للمشاركة االجتامعية، واملشاركة يف مرحلتي التخطيط والتنفيذ -6

 . أن تكون متنوعة ومشجعة للمبادرة الفردية -7

 . أال تكون محصورة يف غرفة الصف -8

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  
 

 

  

 الثالثالفصل 

 ماهية اسرتاتيجيات التعلم النشط 
 

  ماهية اسرتاتيجيات التعلم النشط 

  رشوط استخدام اسرتاتيجيات التعلم النشط 

  الفرق بني التعلم النشط والتعلم السلبي 

  مميزات استخدام اسرتاتيجيات التعلم النشط 

  تصنيف اسرتاتيجيات التعلم النشط 

  ول تطبيق إسرتاتيجيات التعلم النشطإرشادات عامة ح 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 

 

 الثالثالفصل 

 ماهية اسرتاتيجيات التعلم النشط 

Active Learning Strategies 

 

 

 مقدمة

اسرتاتيجيات التعلم هي مجموعة من اإلجراءات التعليمية التي يقوم بها املتعلم من أجـل 

وهي بذلك تختلف عن اسرتاتيجيات , يمياستيعاب محتوى التعلم املقدم له خالل املوقف التعل

التدريس التعليمي تعرب عن خطة عمـل تـرتجم إىل إجـراءات ومامرسـات يتبعهـا املعلـم بحيـث 

 ً.تساعد يف تحقيق األهداف التعليمية املحددة سلفا

 واـسـرتاتيجيات اـلـتعلم النـشـط تـشـمل ـمـدى واـسـع ـمـن األنـشـطة الـتـي تـشـارك يف العـنـارص

ـث ا ـي تـح ـية، والـت ـا األساـس ـي يتعلمونـه ـياء الـت ـول األـش ـروا ـح ـوا ويفـك ـىل أن ميارـس ـالب ـع لـط

وميكن أن تستخدم هذه اإلسرتاتيجيات يف حث الطـالب عـىل أن ينشـغلوا يف التفكـري .وميارسونها

كـذلك تجعلـهـم . الناقـد واإلـبـداعي، والتحـدث ـمـع أقـرانهم أو املجموـعـات الصـغرية أو الـصـف

الكتابة واكتشاف القيم واملواقـف الشخصـية وتقـديم ينشغلون يف أن يعربوا عن أفكارهم خالل 

َويجـب أن يـدرك املعلـم جيـدا أن . واستقبال التغذية الراجعـة والتأمـل خـالل عمليـات الـتعلم

 :اسرتاتيجيات التعلم النشط ميكن أن تتم

  داخل أو خارج الصف (من قبل الطالب.( 

 بشكل فردي أو مجموعات. 

 مع أدوات التقنية أو بدونها. 
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 :ما يوظف املعلم اسرتاتيجيات التعلم النشط فإنه عادةوعند

  تحفيـز الـتعلم (يقيض نسبة كبرية من الوقت يساعد الطالب عىل تحسني فهمهم ومهاراتهم

 ).العميق

  مثالً دعم التعلم السطحي(يقيض وقت أقل يف نقل املعلومات واملعارف.( 

 : أنباإلضافة إىل ذلك فإن املعلم يقدم الفرص للطالب من أجل

 يطبقوا ويوضحوا ما الذي يتعلمونه. 

 يستقبلوا تغذية راجعة فورية من أقرانهم أو املعلم. 

ًـمـن املـهـم أن ـيـدرك املعـلـم جـيـدا أن إـسـرتاتيجيات اـلـتعلم النـشـط ـمـا ـهـي إال أدوات 

مساعدة، يستخدمها بهدف تحقيق تعلم أفضل للطالب، وان ال تكون اإلسرتاتيجية هي الهدف 

 فكثري مـن املعلمـني يعتقـد أنـه مبجـرد تطبيـق اإلسـرتاتيجية قـد ضـمن تعلـم .النهايئ للتعلم

ًالطالب، وهذا االعتقاد بال شك هو اعتقاد خاطئ وقد ينعكس سلبا عىل عمليات التعلم، لذلك 

ينبغي عىل املعلم الناجح أن يستخدم أدوات تقويم مختلفـة ومتنوعـة تتناسـب مـع املوقـف 

لتقدير من أجل تقويم أداء الطالب من خالل مشاهدة أعـامل التعليمي، فقد يستخدم سالمل ا

الطالب يف خرائط املفاهيم، املنظامت التخطيطية، تنفيذهم للمشاريع، ملفات اإلنجاز، سـجل 

سري التعلم، العـرض التقـدميي الشـفوي، كتابـة التقـارير، مراجعـة األقـران، اختبـار املفـاهيم، 

من خالل التقنية وغريها من األدوات الفاعلة يف التقويم، اختبارات الورقة والقلم التقليدية أو 

والتي تختلف أنواعها مبا يتناسب مع أغراضها، فاملعلم مالحظ ومتابع للطالب باسـتمرار مـن أجـل 

وجميع اإلجراءات التي يقـوم بهـا املعلـم خـالل عمليـة . تطوير عمليات تعلمهم بالشكل املطلوب

استقبال التغذية الراجعة مـن طالبـه مـن أجـل تطـوير تعلـم تعلم الطالب من مالحظة ومتابعة و

تعـرف ـهـذه (سـواء بتغيـري اإلسـرتاتيجية أو بتـدريب الطـالب عـىل إسـرتاتيجيات أخـرى . الطـالب

فمثالً عنـدما يالحـظ املعلـم أن بعـض الطـالب لـيس لـديهم ) اإلجراءات بالتقويم من أجل التعلم

  قـراءاتهم للـنص، فإنـه قـد يسـتخدم اسـرتاتيجياتالقدرة عـىل اسـتخراج األفكـار الرئيسـية خـالل

ـذا، ـرانهم وهـك ـالل أـق ـن ـخ ـار أو ـم ـتخراج األفـك ـة اـس ـىل كيفـي ـدريبهم ـع ـد ـت ـراءة بـع ـثللـق   بحـي
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كام يجب أن ال نهمل الجانـب اآلخـر املهـم مـن التقـويم وهـو التقـويم . ييرس لهم سبل التعلم

ًمدوا عىل أنفسهم ويتحملـوا قـدرا الذايت، حيث يشجع املعلم طالبه عىل تقويم أدائهم حتى يعت

 . من املسؤولية

 وذلك نتيجـة للتحـول مـن مـاذا 1970ًولقد ظهر مصطلح اسرتاتجيات التعلم تحديدا عام 

؟ إىل كيـف يـتم الـتعلم؟ وهـو مصـطلح يصـف الخطـوات التعليميـة يسـتخدمها الطالبيتعلم 

 عن األدوات التعليمية تساعد فاسرتاتيجيات التعلم تعرب, الطالب عند أداء مهام تعليمية محددة

الطالب عىل أن يكون مـتعلم عـىل نحـو أفضـل كـام أنهـا تعـرب عـن أسـاليب السـلوك والتفكـري 

 .املستخدمة من قبل الطالب أثناء التعلم

ويقصد باسرتاتيجيات التعلم بصفة عامة بأنها األساليب واإلجراءات التعليميـة يسـتخدمها 

كأن يتم تكليفه مبهام تعليمية معينة مثل تكملة ورقة ,  معينةاملتعلم ملعالجة مشكالت تعليمية

ولـيك يكمـل , إلـخ ... أو تصميم وكتابة تقريـر أو بحـث يف مـادة دراسـية, أو كتابة تقرير, عمل

الطالب مهام التعلم هذه فإن األمر يقتضيه أن يندمج يف عمليات تفكري وأمنـاط سـلوكية معينـة 

 .وهكذا, ومراقبة الفرد لتفكريه, وأخذ وكتابة مذكرات, ئيسيةكتصفح العناوين واملوضوعات الر

أما عن اسرتاتيجيات التعلم النشط فهي اسرتاتيجيات تعلم موجهة نحو إدمـاج الطالـب يف 

عمل يشء ما داخل الصف ثم التفكري حول ما يفعل ويشرتط فيهـا أن تكـون األفكـار املوجـودة 

ر املقدمة عن طريق املشاركة والتحاور والتفاعل الصـفي بالبنية املعرفية للمتعلم مرتبطة باألفكا

 .يف مجموعات منظمة وتحت إرشاف وتوجيه من املعلم

 :وقد جاءت معظم اسرتاتيجيات التعلم النشط تعبرياً عن الفكر البنايئ الذي يؤكد عىل

 بناء املعرفة وليس نقلها. 

 التعلم عملية نشطة. 

 تعلم من خالل بناءه للمعرفةًيلعب الطالب دورا فعاالً يف عملية ال. 
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 النمو املفاهيمي ينتج من خالل التفاوض االجتامعي حول املعنى وذلك يف بيئة تعاونية. 

  تعد املعارف والخربات السابقة للمتعلم هي نقطـة االنطـالق ألي تعلـم جديـد حيـث يـتم

 .تفسري املعرفة يف ضوء البنية املعرفية القامئة لدى املتعلم

 التعلم خالل مهام حقيقية ينبغي أن يحدث Authentic Tasks ,  فعندما يواجه املتعلمـون

مبشكالت أو مهام حقيقية يساعده ذلك عىل بناء معنى ملا تعلموه وينمـي الثقـة لـديهم يف 

 .قدراتهم عىل حل املشكالت

 دور املعلم موجه ومرشد وميرس لعملية التعلم. 

 : التايلوتتمثل مبادئ املامرسات التدريسية النشطة يف

 أن معدل التعلم النشط يزداد بزيادة اندماج املتعلم يف النشاط التعليمي. 

 إن معدل التعلم النشط يعزز عندما يكون عىل شكل تعاوين بني املتعلمني. 

 تعتمد املامرسات التدريسية النشطة عىل افرتاض التباين والتنوع يف القدرات العقلية. 

 :ماهية اسرتاتيجيات التعلم النشط

تعرف اسرتاتيجيات التعلم النشط بأنها إجراءات يتبعها املتعلم داخل مجموعة تعلم بعـد 

تخطيط مسبق لها وأنها اسرتاتيجيات أبعد من االسرتاتيجيات املوجهة نحو التعلم بالحفظ الـذي 

 تكون فيه األفكار املوجودة بالبنية املعرفية للمتعلم غـري مرتبطـة باألفكـار املقدمـة لـه وبالتـايل

 Nonsenseًوأيضا أبعد من التعلم عـديم املعنـى , يحفظها من خالل االستامع أو الكتاب املقرر

Learning والذي تكون فيه األفكار بالبنية املعرفية للمتعلم مرتبطة باملادة املقدمـة لـه ولكـن ،

وجـودة أما اسـرتاتيجيات الـتعلم النشـط يشـرتط أن تكـون األفكـار امل, ارتباطها ال يدركه املتعلم

بالبنية املعرفيـة للمـتعلم مرتبطـة باألفكـار املقدمـة لـه وأن يـدركها املـتعلم بنفسـه وأن يحـل 

التعارـضـات املعرفـيـة التعليمـيـة تواجـهـه ـعـن طرـيـق املـشـاركة والتـحـاور والتفاـعـل الـصـفي يف 

 .ومن خالل أنشطة تعلمية موجهة تعتمد عىل املناقشات الصفية, مجموعات منظمة
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اسرتاتيجيات التعلم النشـط بأنهـا ) Bonwell & Eison , 1991(  وآيسون ويعرف بونويل

بحيـث ال يكونـون , عبارة عن مشاركة الطالب يف أنشطة تحثهم عىل التفكري فيها والتعليق عليها

, بل يعملون عىل تطوير مهاراتهم يف التعامـل مـع املعرفـة املختلفـة, فيها مجرد مستمعني فقط

حللونها ويقيمـون املعلومـات املقدمـة لهـم عـن طريـق مناقشـاتها مـع فهم يطبقون املعرفة وي

بحيـث يكـون الطـالب مشـرتكني يف أنشـطة , ويكتبون حلولهـا, ويطرحون أسئلة معينة, زمالئهم

ويف كيفيـة اسـتخدامها يف مواقـف تعلميـة , ًتجعلهم يفكرون كثـريا يف املعلومـات املقدمـة لهـم

 .جديدة

اسرتاتيجيات التعلم النشط بأنها تعنى كل األسـاليب  ) Mckinny , 1998(ويعرف مكيني 

التعليمية تتطلب من املتعلم القيام مبامرسة بعض املهام يف املوقـف التعليمـي أكـرث مـن مجـرد 

, وتتمـثـل عـنـارص اـلـتعلم النـشـط يف مامرـسـة اـملـتعلم للتـحـدث, االـسـتامع إىل مـحـارضة للمعـلـم

والتفاعل مـع عنـارص املوقـف التعليمـي , والحركة, ألسئلةوإلقاء ا, والكتابة, والقراءة, واالستامع 

 ".مبختلف عنارصه 

عبـارة : " بأنهاLearning Strategiesاسرتاتيجيات التعلم ) 2003, اللقاين والجمل(ويعرف 

ويـتم , وهـي متعـددة, عن املبادئ واإلجراءات والعمليات املطلوبـة لـيك يحـدث الـتعلم للفـرد

 ".وخصائص ومستوى املتعلمني , وقف التعليمي والهدف منهتحديدها بناء عىل طبيعة امل

 مجموـعـة ـمـن اإلـجـراءات"إـسـرتاتيجية اـلـتعلم النـشـط بأنـهـا ) 2006, ـسـعيد وعـيـد(ويـعـرف 

التعليمية يقوم بها املتعلم من أجل استيعاب محتوى التعلم املتقدم له خالل املوقف التعليمـي 

 التعليمي التي تعرب عن خطة عمل تـرتجم إىل وهي يف ذلك تختلف عن اسرتاتيجيات التدريس, 

 ".ًإجراءات ومامرسات يتبعها املعلم بحيث تساعد يف تحقيق األهداف التعليمية املحددة سلفا 

إجـراءات يتبعهـا املـتعلم داخـل "إسرتاتيجية التعلم النشط بأنها ) 2001, املهدي (ويعرف 

فكـار املوجـودة بالبنيـة املعرفيـة ويشـرتط لهـا أن تكـون األ, مجموعة بعد تخطـيط مسـبق لهـا

ـل التعارضــات ـتعلم بنفســه وأن يـح ـدركها اـمل ـه وأن ـي ـة ـل ـار املقدـم ـة باألفـك ـتعلم مرتبـط  للـم
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 املعرفية التعليمية التي تواجهـه عـن طريـق املشـاركة والتحـاور والتفاعـل الصـفي يف مجموعـات 

 .ةمنظمة ومن خالل أنشطة تعليمية موجهة تعتمد عىل املناقشات الصفي

مجموعـة األسـاليب التعليميـة "مام سبق ميكن تعريف اسرتاتيجيات التعلم النشـط بأنهـا 

يف املوقـف ًوالتعليميـة تجعـل املـتعلم نشـطا , تتضمن اإلجراءات املتتابعة واملتناسقة فيام بينهـا

 والعـمـل يف ,التعليـمـي ـمـن ـخـالل قياـمـه بالبـحـث والـقـراءة والكتاـبـة يف املوـضـوعات االقتـصـادية

مام يتيح له فرصة اكتشاف املعرفة واكتسابه , واالشرتاك يف املناقشات الصفية, عات صغريةمجمو

 ".للمفاهيم واالتجاهات العلمية 

منـط مـن التـدريس : "بأنه) 2004, غازي( فيعرفه Active Teachingأما التدريس النشط 

واملشـاركة , ط الـذايتحيث يعتمد عىل النشـا, ُيفعل التعلم النشط للمتعلم يف املوقف التعليمي

ًاإليجابية للمتعلم التعليمي يقوم من خاللها بالبحث مسـتخدما مجموعـة األنشـطة والعمليـات 

العقلية التعليميـة تسـاعد عـىل التوصـل إىل املعلومـات املطلوبـة بنفسـه تحـت إرشاف املعلـم 

 ".بهدف تحقيق التعلم النشط, وتوجيهه وإدارته

 :علم النشط تقوم عىل املرتكزات التاليةو بالتايل فإن اسرتاتيجيات الت

 .نشاط املتعلم وإيجابيته ثناء العملية التعليمية -1

 .وهادف, مخطط له, تفاعل املتعلم مع املادة العملية بشكل إيجايب -2

وإعـامل عقلـه يف فهـم املـادة , بذل املتعلم للجهد العقيل واليدوي لبنـاء املعرفـة يف ذهنـه -3

 .ل املشكالتالعلمية واألشياء والظواهر وح

ًكام أن السرتاتيجيات التعلم النشط جانب اجتامعـي أي يتطلـب تعاونـا اجتامعيـا يسـمح  ً

وأن يعطـى للطـالب , بتقسيم الطالب إىل مجموعـات صـغرية أثنـاء مامرسـة األنشـطة املعمليـة

هم الفرصة ملناقشة تنبؤاتهم وتفسرياتهم وإجراءاتهم والبيانات التعليمية يحصلون عليها مع أقران

وكذلك تهيئة الفرصة لعرض بعض املجموعـات لنتـائج عملهـم , قبل االنتهاء من النشاط العميل 

 .ًعىل طالب الصف يف نهاية النشاط العميل استنادا إىل أن التعلم نتاج للتفاعل االجتامعي
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 :رشوط استخدام اسرتاتيجيات التعلم النشط

 .البدء يف استخدام التعلم النشط يف مرحلة مبكرة -1

 .ضوح األهداف ودقتها وبساطتهاو -2

 .مناسبة األنشطة ألهداف املقرر -3

 .مناسبة التجارب واألنشطة مع املحتوى ومع مستوى الطالب -4

 : األخذ يف االعتبار أن معظم الطالب يتعلمون من خالل طرق ومسارات مختلفة منها -5

  املتعلمون من خالل البرصVisual Learning 

  املتعلمون من خالل السمعAuditory Learning 

  املتعلمون من خالل العمل والحركةKinesthetic Learning  

 .من الرضوري أن يفكر املعلم يف أنشطة الطالب وكيف سيؤدونها مثل العمل يف فريق -6

وكيفيـة تنفيـذ األنشـطة , من املهم أن يوضح املعلم للطالب ما هي مسـئولياتهم وأدوارهـم -7

 .املختلفة يف مناخ سليم

 تعلم النشط والتعلم السلبيالفرق بني ال

 التعلم السلبي التعلم النشط

يبحث عن طرق متنوعة للمشاركة بفاعلية حـول مـا 

 .يتعلمه

ينتظــر التوجيهــات واملعلومــات حتــى 

 يتعامل معها

ينشغل وينهمك يف جميع عمليات الـتعلم ويتسـاءل 

 ًدوما ملاذا تم اختيار هذه املعلومات؟

ال ـلـه يتـسـلم املعلوـمـات ويتـبـع ـمـا يـقـ

ويكتب ما ميىل عليه ويفعل كـام طلـب 

 .منه

ـفها  ـة يكتـش ـل معلوـم ـات يف ـك ـن االرتباـط يبـحـث ـع

 بنفسه

يتعامل الطالب مع املعلومات عـىل أنهـا 

 .وحدات وأجزاء منفصلة
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 التعلم السلبي التعلم النشط

ًيبذل جهدا عقليا وجسـديا للبحـث عـن املعلومـات  ً ً

ًويكون حسا ومعنى تجاه ما تعلمـه ويكـون الـتعلم 

 ً.يف الغالب عميقا

ــات ويســـرتجعها دون  ــظ املعلوـم يحـف

 .استيعاب

 أثنـاء هيفكر ويتأمل حـول مـا يتعلمـه ويقـيم نفسـ

 .تعلمه

 .ال يفكر أو يتأمل ما تعلمه

ـز  ـهيرـك ـغل انتباـه ـريه منـش ـت ألن تفـك ـوال الوـق  ـط

 .بعملية التعلم

ـل والـضـجر بـسـهولة ـخـالل  يـصـاب باملـل

 التعلم

يفـهـم ـمـا يتعلـمـه ويربـطـه مـبـا يعرـفـه ـمـن مـعـارف 

 إىل اـلـذاكرة انتقالـهـاات ـسـابقة ـمـام ـيـؤدي إىل وـخـرب

 .البعيدة وصعوبة نسيانها

ـؤدي إىل نـسـيان  ـتعلم ـسـطحي ـمـام ـي اـل

 .املعلومات وعدم تذكرها

ـمـن ـخـالل ربـطـه للمعلوـمـات يـسـهل علـيـه تطبـيـق 

 .واستخدام ما تعلمه يف حاالت ومواقف متنوعة

 .ال يستخدم أو يطبق ما تعلمه

ة املـتعلم ويصـبح أكـرث ما يتعلمه ينـدمج يف شخصـي

 .َتشويقا له

ما يتعلمه يبـدو للمـتعلم أنـه لـيس لـه 

 .عالقة بحياته وال يتصل باملوضوع

 :مميزات استخدام اسرتاتيجيات التعلم النشط

ـتعلم النـشـط ممـيـزات ـعـدة تـسـاهم يف تحقـيـق العدـيـد ـمـن  الـسـتخدام اـسـرتاتيجيات اـل

 :األهداف، منها

 التـدريس مثـل اكتسـاب املعرفـة العلميـة بشـكل تساهم يف تحقيـق العديـد مـن أهـداف -1

 .وظيفي

واملهـارات , ومهـارات التفكـري العلمـي, تساهم يف اكتسـاب العديـد مـن املهـارات اليدويـة -2

وتحـسـني , وبـعـض مـهـارات عملـيـات العـلـم مـثـل القـيـاس واالـسـتنتاج والتنـبـؤ , االجتامعـيـة

 .املهارات البني شخصية
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 .شات البناءة بني الطالبتساعد يف زيادة التفاعالت واملناق -3

تساعد يف تحقيق بعض األهداف الوجدانية مثل تنمية االتجاه اإليجايب نحو املـادة واالتجـاه  -4

 .زيادة الدافعية, نحو االعتامد املتبادل

 :تصنيف اسرتاتيجيات التعلم النشط

  :توجد تصنيفات متعددة السرتاتيجيات التعلم النشط

 :ىل الفئات التاليةإ) keys , 2002(فقد صنفها كيس 

 –حـارض ( : وتضم بعض االسـرتاتيجيات مثـل،Whole Class Learning :كل الصف يتعلم -1

 نـاقش – اكتب –اسأل  (- ) Learn – Lecture – Write – Share – تعلم – شارك –اكتب 

Question – All write – Discuss (- ) اسـتخدام الوسـائل البرصيـة Using Visuals (- 

 participation املشـاركةتشـجيع  (- ) Ask a point of Viewالنقـاط املهمـة اسأل عـن ( 

Encouraging(-) تشجيع املناقشةEncouraging Discussion(  -)  جرائد التعلمLearning 

Journals ( -)  ـتعلم ـرابط اـل ـو (- ) Learning Contractـت ـوير الربتفلـي  Protfolio تـط

Development.( 

 :  مثـل وتضـم بعـض االسـرتاتيجيات ,Small Group Learningغرية التعلم يف مجموعات صـ -2

 – ) Compare and Contrastـقـارن وفـرق  ( –) Problem Solvingحـل املشـكالت ( 

  ).Reviewاملراجعة  ( –) Brainstormingالعصف الذهني ( 

 ويضم بعـض ,Cooperative and Collaborative Learningالتعلم التعاوين والتنافيس  -3

املرشوعـات الجامعيـة  (– ) Cooperative Learningالتعلم التعـاوين : (السرتاتيجيات مثلا

Graded Group Projects.(  

مجـال : ( ويضـم بعـض االسـرتاتيجيات مثـل ,Experimental Learningالتعلم التجريبي  -4

الربهـنـة  (– ) Simulationالتمثـيـل  ( – ) Field Work or Field Experienceالعـمـل 

Demonstrations ( – )  ـة ـة الحاـل ـدمي  ( – ) Case studyدراـس ـتعلم الـخ  Serviceاـل

Learning.(  
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 : مثـل وضـم بعـض االسـرتاتيجيات ,Presentation Learning) العـريض(الـتعلم التقـدميي  -5

  ).Debateاملناقشة أو املناظرة  ( – ) Peer Teachingتدريس القرآن ( 

 :شط إىل الفئات التاليةكام صنفت اسرتاتيجيات التعلم الن

)The Abilene christain University Adams center for teaching xcellence , 2000(  

ــري  -1 ــرتاتيجيات التعـب ــراءة ( اـس ــض  : Comprehension Strategies): الـق ــم بـع وتـض

اختبـار (- )Introducing New Conceptsتقـديم املفـاهيم الجديـدة (االسرتاتيجيات مثل 

 ).Cheeking Students Comprehensionالطالبتعبريات 

( وتـضـم بـعـض االـسـرتاتيجيات مـثـل :  Application Strategies: اـسـرتاتيجيات التطبـيـق -2

استكشـاف مـداخل جديـدة  ( – ) Applying New Principlesتطبيق املبـادئ الجديـدة 

  ).Exploring New Approaches to Familiar Contentملحتوى مشابهة 

وتضم بعض االسـرتاتيجيات :  Problem Solving Strategies: جيات حل املشكالتاسرتاتي -3

ـل  ـل املـشـكالت ( مـث ـرار  ( - ) Problem solvingـح ـاذ الـق  Making Evaluativeاتـخ

Decision ( – )  إنشاء مداخل جديدةCreating New Approaches.(  

  ) Chilcoat , 1999: (كام صنف شيلكوت اسرتاتيجيات التعلم النشط إىل

, مثل أسئلة املناقشـة : اسرتاتيجيات تؤكد عىل تقييم تعلم الطالب عند إعطائهم املعلومات -1

 .تحديد املشكالت, استخدام الرموز , التلخيص , كتابة االستجابات 

 مثل وضـع الخطـوط تحـت املفـاهيم: اسرتاتيجيات تؤكد عىل تفاعل املتعلم مع املادة العلمية -2

 . الرتكيز عىل النقاط املهمة أثناء الرشح, توظيف املعلومات , فاهيم كتابة امل, الرئيسية 

ًإىل أن اسرتاتيجيات التعلم النشط ميكن تصنيفها وفقا لدرجـة املجازفـة ) 2000, حيدر(كام أشار 

 :يف استخدامها من جانب املعلم إىل

اتيجية فكـر وإسـرت, كالتمرينات أو التـدريبات الزوجيـة : اسرتاتيجيات ذات مجازفة بسيطة -1

 .واملقارنة الزوجية للمالحظات التعليمية يبديها املتعلمون أثناء الحصة, واكتب ملدة دقيقة 
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, مثـل التكليفـات لعمـل مرشوعـات فرديـة وجامعيـة: اسرتاتيجيات ذات مجازفة متوسـطة -2

 .والتدريب امليداين, وإرشاك املتعلمني يف عمل تقارير وأبحاث

, مثل التعلم التعـاوين يف مجموعـات صـغرية وكبـرية : ة عاليةاسرتاتيجيات ذات درجة مجازف -3

 .والتعلم القائم عىل حل املشكالت, والتعلم الفردي 

ًاسرتاتيجيات التعلم النشط وفقـا لنشـاط املـتعلم ودرجـة ) 2000(ويف تصنيف آخر وضح حيدر 

 :وهي, املجازفة

ملناقشـات املنظمـة يف  مثـل ااسرتاتيجيات تعلم نشط تكـون فيهـا درجـة املجازفـة بسـيطة -1

والكتاـبـة يف قاـعـة , وأنـشـطة العـصـف اـلـذهني, والـعـروض التوـضـيحية, مجموـعـات ـصـغرية

والتغذيـة , ا توقف للتعليق واملناقشة والتفسـريلـلـهواملحارضة التعليمية التي يتخ, التدريس

 .وأنشطة التقويم الذايت, والزيارات امليدانية, الراجعة مع املحارضة

والعـروض يف مجموعـات ,  مثـل لعـب األدواركون فيها درجة املجازفة عاليـةاسرتاتيجيات ت -2

 .واملناقشات غري املنظمة يف مجموعات صغرية, صغرية

 إرشادات عامة حول تطبيق إسرتاتيجيات التعلم النشط

  يحـتـوي الكـتـاب ـعـىل العدـيـد ـمـن اإلـسـرتاتيجيات الـتـي تـهـتم ـبـالقراءة، الكتاـبـة، الـحـديث

 والتأمل وهي عنـارص الـتعلم النشـط والتـي ال تخلـو منهـا أي مهمـة أو واالستامع، التفكري

 .نشاط خالل الدرس

 مـع ًصعوبة تصنيف اإلسرتاتيجيات وفقا لعنارص التعلم النشـط األربعـة حيـث أنهـا متداخلـة 

بعضها البعض يف كرث منها لذلك فضلنا أن يكون الرتكيز عىل أهميتها وهي مدرجة ضمن كل 

 .إسرتاتيجية

 د املعلم بعض اإلسـرتاتيجيات غـري مألوفـة لديـه، فـال يعنـي هـذا أنهـا غـري مناسـبة قد يج

 للطالب، فاملعلم يهـتم مبيـول واهتاممـات واسـتعدادات الطـالب قبـل وأثنـاء الـتعلم ويختـار

 اإلسـرتاتيجيات املناـسـبة ولـقـد ـتـم إـضـافة العدـيـد ـمـن اإلـسـرتاتيجيات الـتـي تـسـاعد املعلـمـني

 .تعليم املتاميز باعتبار أن التعلم النشط هو منحى واتجاه شاملواملعلامت عىل تطبيق ال
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  تطبيق الطالب لخطوات اإلسرتاتيجية ال يعنـي بـأنهم تعلمـوا، فهـي أدوات مسـاعدة تعـني

املعلمني يف تحقيق التعلم النشط وهي ليست خطوات إجرائية آلية إن صـح التعبـري يقـوم 

يجية أم ال، بـل إن أدوار املعلـم تهـتم بـالتقويم بها الطالب ويراقبه املعلم هل طبق اإلسرتات

الحقيقي خالل املواقف التعلمية التي يبحث من خاللها املعلم إىل الفهم العميق بـدالً مـن 

 .التعلم السطحي

  من األفضل التدرج يف تطبيق إسرتاتيجيات التعلم النشط مـع الطـالب حتـى تصـبح مألوفـة

 .للمعلم واملتعلمني

 رتاتيجيات القراءة والتلخـيص وعمـل املالحظـات تسـاعد الطالـب عـىل هناك العديد من اس

اكتساب مهارات عديدة، ينبغي عىل املعلـم تـدريب الطالـب عليهـا قبـل الرشوع يف تنفيـذ 

 .النشاط

  مدير املدرسة لديه عدة أدوار مهمة يف نجاح املدرسة من ضمنها أن تكون لديه إسـرتاتيجية

ًهو مطالب أيضا مبعرفة مفهوم الـتعلم النشـط وأهميتـه واضحة يف تطبيق التعلم النشط، ف

وخصائصه ودور كل من املعلم واملتعلم فيه، فهو يفرق بني التعلم النشط والتعلم التقليدي 

 .ويهتم مبدخالت وعمليات ومخرجات التعلم يف مدرسته

 ل التعلم يحتاج املعلم إىل أدوات وإسرتاتيجيات التقويم البديل أو ما يعرف بالتقويم من أج

مثل سالمل التقدير وغريها خالل تطبيقه لإلسرتاتيجيات فـال ميكـن أن ) تقويم املهام األدائية(

 .يحدث تعلم بدون تقويم حقيقي وفاعل

  ًاملعلم يبحث دامئا عن أسباب نجاحه أو فشله يف تطبيق أدوات التعلم النشط ويقارنها مـع

ًب أخرى تجعل الطالب متعلام حقيقيازمالئه ويستفيد من خربات اآلخرين ويبتكر أسالي ً. 

 والفصل التايل يتناول عرض تفصييل لبعض اسرتاتيجيات التعلم النشط
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 الرابعالفصل 

  اسرتاتيجيات التعلم النشط

 )النظرية والتطبيـق(

 

 )1(سرتاتيجية اإل

 Think – Pair – Shareفكر، زاوج، شارك 

ابتكرت هذه الطريقة بعد سلبيات طريقة املحارضة التقليديـة والتـي عـادة مـا تسـتخدم 

ا ما يسأل املعلم ويجد أن عددا قليال جدا مـن الطـالب يشـارك وكثري. لألعداد الكبرية يف الكليات

 .وأحيانا ال تجد طالبا أو متطوعا يريد أن يشارك

مـن الحـديث يف %) 75(طالب يشـاركون بنسـبة ) 5-4(أظهرت بعض الدراسات أن حوايل 

. اركةصفوف عدد طالبها ال يزيد عن أربعني طالب بينام البقية ال يتكلمـون وال يرغبـون يف املشـ

 .ويف الصفوف األكرث عددا تنخفض النسبة إىل أكرث من ذلك بكثري

 Think-pair-share) فكر لوحدك، فكر مع زميلك، شـارك الجميـع( هناك طريقة تسمى 

 ).فكر، قارن، شارك( أو ) فكر، زاوج، شارك ( وقد تسمى . وضعها فرانك ليامن

ام أنها تتميز بسهولتها، حيث توجـه وميزتها أنك تستطيع تطبيقها بأي عدد من الطالب، ك

عن اإلجابة بصمت )  دقائق5 – ثواين 10(سؤاال إىل الطالب جميعهم ثم تخربهم بأن يفكروا من 

بعد ذلك تطلب مـنهم . وبشكل فردي والزمن يعتمد عىل تقديرات املعلم ودرجة تعقيد السؤال

ثـم وبشـكل .  اإلجابة عن السـؤالأن يكونوا أقرانا بحيث كل طالبني يتشاركان ويتناقشان معا يف

 .عشوايئ تطلب من بعض الطالب اإلجابة عن السؤال
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بعـد أن تكـون . والسؤال العشوايئ مهم لضامن معرفة أن الطالب قد فكر فرديا ومع زميله

راضيا عن أن الطالب قد استوعبوا املفهوم، تنتقـل إىل أسـلوب املحـارضة مـرة أخـرى، مبعنـى أن 

وعنـدما .  هـذا النشـاطلـلــهاية أسلوب محارضة تقليدي إال أنه مطـور يتخاألسلوب هنا يف البد

يريد املعلم أن ينفذ هذه الطريقة من املستحسن أن يعرض عليهم هذه الخطوات الثالث حتـى 

 . يتدربوا عليها تلقائيا

 :خطوات اإلسرتاتيجية

د أو يقـل  ثـواين، قـد يزيـ10-5وجه سؤاال للجميع بحيث يفكر كـل طالـب منفـردا وملـدة  -1

 .الوقت حسب تقديرات املعلم فقد يحتاج التفكري دقائق

بعد عملية التفكري الفردي لكل طالب، يتشـارك كـل طـالبني معـا ويتبـادالن مشـاركتهام يف  -2

 .الخطوة األوىل ويتفقان عىل إجابة مشرتكة

 .اخرت عشوائيا عددا من الطالب لتلخيص مناقشتهم أو تقدير حلولهم -3

 :نقاط مهمة

لة التفكري األولية يجـب أن يسـأل الطالـب نفسـه هـذه األسـئلة ومـن املمكـن أن يف مرح

مـا هـي  ":يساعده املعلم يف ذلك إذا اقتىض األمر كبداية حتى يتدرب عىل طريقة التفكـري مـثال

ما هي املعلومـات التـي أعرفهـا عـن هـذه املسـألة ..املعلومات التي أحتاجها لحل هذه املسألة؟

مـا هـي األسـئلة ..ا هي الخطوات واألدوات التي أحتاجها لحل هذه املسـألة؟م..وتعلمتها سابقا؟

 ."التي أحتاجها حتى أسأل زمييل يف الخطوة القادمة؟

 :ابرز استخداماتها

ـتامرين، تفـحـص الـقـراءة، ـة، اـسـتعراض املـفـردات، ـحـل اـل  عـنـد مراجـعـة املالحـظـات املدوـن

ييل، أسـئلة للمناقشـة، مراجعـة قـراءة استعراض املفـاهيم، مراجعـة املحـارضة، املخطـط التفصـ

 .ال أوافق، العصف الذهني، املحاكاة، تلخيص، وتطوير الرأي/القرين، أنشطة أوافق
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   التاريخ : املادة: مثال

 األندلس : الدرس

يقوم املعلم برشح الـدرس عـن تـاريخ األنـدلس وعـن حضـارتها التـي كانـت موجـودة يف 

دء النشاط يقوم املعلم بتقسيم الطلبة إىل عـدة مجموعـات السابق، وعند االنتهاء من الرشح وب

 : ويقوم برشح آلية تنفيذ هذه اإلسرتاتيجية، وتوزيع الطلبة وفق العدد األنسب

الحضارات األندلسية بلغت أقىص اآلفاق وطرقت أهـم مجـاالت الحضـارة والعلـم : السؤال

لـوم يف أوروبـا، انتهـى الـعرص واإلنسانية وظلت عىل مدى مثانيـة قـرون ومـا يزيـد هـي زاد الع

برأيك هل استفادت أوروبا مـن الحضـارة األندلسـية ؟ ... األندليس لكن حضارته وعلامءه مازالوا

 كيف ؟ وكيف ترى محافظة أوروبا عىل اآلثار األندلسية من قصور ومخطوطات؟ 

ايئ يقوم الطلبة بالتفكري باإلجابات املحتملة كـل عـىل حـدة، ومـن ثـم التفكـري بشـكل ثنـ

والحصول عىل إجابات معينة بعد النقاش ومن ثم يتناقش جميع أفراد املجموعة باإلجابات ليتم 

 . إعالنها لجميع الطلبة



 62 أنشطة وتطبيقات عملية: لنشطاسرتاتيجيات التعلم ا

 

 )2(اإلسرتاتيجية 

 )بنظام املجموعات(فكر، زاوج، شارك 

تشبه اإلسرتاتيجية السابقة إال أنه بدالً من توجيه السؤال إىل جميع الطالب، يوجه السـؤال 

 .وتتم اإلسرتاتيجية ضمن جميع أفراد املجموعة املؤلفة من أربعة طالب. جموعاتإىل امل

 :خطوات اإلسرتاتيجية

 .قسم الطالب إىل مجموعات صغرية بحيث تكون رباعية -1

 . سؤاالً عىل الطالباطرح -2

ًيفكر كل طالب يف اإلجابة عن السؤال وتدوين األفكار ذهنيا أو كتابيا يف النموذج املعـد أو  -3 ً

 . يعدها الطالبورقة

 .ًيشارك كل طالبني معا يف املجموعة يف مناقشة أفكارهام واإلتفاق عىل نتيجة -4

 ً.ثم يتشارك الفريق معا -5

 .يدونان أو يتفقان عىل األفكار التي سيعرضونها أمام بقية املجموعات -6

 .أفكار مجموعته) باختيار املجموعة أو من قبل املعلم(يعرض أحد الطالب  -7

 :فكر لوحدك أوالً

 

 

 ً:فكر مع زميلك ثانيا

 

 

 

يفـكـر الطاـلـب بـصـمت ـملـدة دقيقـتـني، ال يتـحـدث ـمـع زميـلـه أو يـسـاعده أو يطـلـب مـنـه
 .قد يستخدم الرقة والقلم. املساعدة، أو يرفع يده

ملـدة. وسبب اختياره لهـذه الفكـرة أو اإلجابـةكل طالب يطرح فكرته األفضل لزميله اآلخر 
 .دقيقتني لكل منهام ويتفقان عىل إجابة واحدة
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 ً:فكر مع مجموعتك ثالثا

 

 

 

 ً:شارك الصف رابعا

 

 

 

 

كل مجموعة ثنائية تشارك فكرتها مع املجموعة الثنائية األخرى، موضحني سـبب اختيـارهم
 ).دقيقتان لكل مجموعة ثنائية. (لهذه اإلجابة

مـن. تشارك املجموعة عندما يحني دورها ملدة دقيقتني حول مشاركتهم وأسباب اختيـارهم
ني متحدث املجموعة، وقد يستخدم املعلم إسـرتاتيجية الـرؤوس املرقمـة يف هـذهخالل تعي

 . الخطوة ليقيم الطالب
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 )3(اإلسرتاتيجية 

 فكر، اكتب، ناقش زميلك، شارك الجميع

هذه اإلسـرتاتيجية مشـابهة للسـابقة إال أنهـا تختلـف يف أن الطالـب يكتـب أثنـاء عمليـة 

فكري يف حل السؤال املوجـه لهـم، حيـث يفكـر التعلم، وهي تشجع الطالب عىل الكتابة أثناء الت

 :الطالب يف السؤال، ثم يكتب استجاباته نحو السؤال بعدة تقنيات مثل

  الخ...خاليا، دائرة كهربائية، رسم بياين(الرسم.( 

 كتابة تعريف حسب استيعابهم للمفهوم. 

 ًأبتكر مثاالً ملهارة أو مفهوما ثم ارشحه. 

 ة وعالقته بحياتك اليوميةأكتب عن هذا املفهوم أو املهار. 

  أربط أو حدد ما هي العالقة بني هذا املفهوم أو املهارة باملفاهيم أو املهارات التي تعلمتهـا

 .من قبل

  أعمل جدول التعلمKWL يف ما تعرفه وماذا تريـد أن تعـرف ومـاذا تعلمـت للمفهـوم أو 

 .املهارة

ن األفكار حول كتاباتهم ويضيفون بعد ذلك يشارك الطالب زميله اآلخر ويتناقشان ويتبادال

ويعدلون حسب طرحهم، ثم يختار املعلم مجموعة من الطالب ليستمع إىل إجابـاتهم، مبسـاندة 

 .من زميله إذا تطلب األمر ذلك

 :اإلسرتاتيجيةخطوات 

يف البداية من األفضل عرض خطوات هذه اإلسرتاتيجية أمام الطالب يف العرض التقدميي أو 

 :والخطوات هي. تخدام مؤقت تنازيلالسبورة مع اس

 يفكر الطالب بالسؤال املوجه. 

  أحد إسرتاتيجيات حل املشكالت مثـل إجـراء اختيارومن املناسب .  وأفكارهاستجابتهيكتب 

 .جلسة عصف ذهني

 يناقش مع زميله أفكاره بحيث يضيف أو يعدل. 
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 من املمكن االستعانة بالجدول املرفق للكتابة

 املشاركة التي ستقدم ار زمييلأفك أفكاري السؤال

كيف تتشكل 

 األمطار؟

عندما ترتفع حرارة 

األرض وتتبخر 

 .املياه

عندما تتكاثف 

املياه داخل 

الغيوم تسقط 

 .األمطار

ــبب  ــار بـس ــاه يف البـح ــر املـي تتبـخ

الحرارة مـن الشـمس، وتتصـاعد إىل 

الســامء فتتكــاثف داخــل الغيــوم 

فتتـشــكل األمـطــار وتـســقط ـعــىل 

 .األرض

 

  .......................................................... :يــــأسم

   ..........................................................:أسم زمييل

 ..........................................................: خـــالتاري
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 )4(إسرتاتيجية 

 KWLجدول التعلم 

دام هـذه اإلسـرتاتيجية يف مرحلـة التهيئـة فقـد تكـون ببدايـة الفصـل من املناسـب اسـتخ

الدرايس أو يف بداية الدرس، وقد تنفذ ببداية الدرس وتنتهي بنهائيته، وهـي تسـتخدم لتشـخيص 

واكتشاف خـربات الطـالب السـابقة والتعـرف عـىل املفـاهيم القبليـة وكـذلك الخاطئـة، ولـربط 

يدة، ومن املمكن تنفيذها يف مجموعـات ثنائيـة أو أكـرث أو الخربات السابقة مع املعلومات الجد

 .بشكل فردي، وقد تستخدم لتعليم القراءة

 :خطوات اإلسرتاتيجية

يف العمود األمين، ماذا نعرف؟ أو ماذا اعرف؟ يختص بالخربات السابقة للطالب حول مفهوم  -1

 ليبدأ الطلبة بعـدها ماذا تعرفون عن الكنغر ؟. معني، حيث يطرح املعلم سؤاال عىل الطالب

 معلومات أخرى، أيةبالكتابة عن هذا الحيوان ما يعرفه عن اللون، الحجم، مكان العيش، أو 

ليقوم املعلم بتصحيح املفاهيم التي قد تكون خاطئة، ومن املمكن أن يقدم املعلم صورة أو 

 .فيديو لهذا الحيوان ومن ثم سؤال الطلبة

نعرف؟ هنا يكتب الطالب مـا يريـدون معرفتـه عـن هـذا يف العمود األوسط، ماذا نريد أن  -2

الحيوان وجميع املعلومات التي يودون أن يتعلموها، ومن املهم هنـا أن يـدرك املعلـم انـه 

كلام كان العمود األمين مثريا للطالب كلام أصبح الطالب قادرا عىل تكوين أسـئلة ومفـاهيم 

ومـن . نشـطة االستقصـائية فـيام بعـديريد أن يعرفها ويتشوق إيل ذلـك قبـل الرشوع يف األ

املناسب أن يشجع املعلم الطـالب عـىل تكـوين أسـئلة بـدون توجيـه مبـارش حتـى تكتمـل 

 .األسئلة التي يريد أن يتعلمها الطلب يف الدرس

يف العمود األيرس، ماذا تعلمنا؟ وهو يتم بعد أن يتعلم الطالب ويجري األنشطة التي تحقق  -3

 .فضوله نحو التعلم
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    العلوم : املادة :لمثا

 الغابات االستوائية : الدرس

يقوم املعلم بالطلب من الطلبة إنشـاء جـدول مقسـم إىل ثالثـة أعمـدة، يف العمـود األول 

يكتب ماذا اعرف؟ ويف العمود الثاين يكتب ماذا أريد أن اعـرف؟ ويف العمـود الثالـث يكتـب مـا 

ثم يطلب مـن الطلـب تعبئـة . ابات االستوائيةالغ: تعلمت؟ ومن ثم يطرح املعلم الجملة التالية

، إىل )مـاذا تعلمـت؟(الورقة وفق النموذج يف العمود األول والعمود الثاين، وترك العمود الثالـث 

وهنا يبدأ الطـالب بكتابـة املعلومـات التـي يعرفهـا عـن . بعد االنتهاء من الرشح ومن ثم كتابته

م مناقشة واملعلومات التي كتبهـا الطـالب، وبعـدها الغابات االستوائية وماذا يريد أن يعرف وتت

يقوم املعلم بتصحيح املعلومات الخاطئة عند الطلبـة وتقـديم معلومـات جديـدة عـن موضـوع 

الدرس، وبعد االنتهاء من الرشح يكتب الطلبة يف عمود ماذا تعلمت املعلومـات الجديـدة التـي 

 . تعلمها خالل الدرس

ماذا اعرف عن الغابات 

 ئية؟االستوا

ماذا أريد أن اعرف عن 

 الغابات االستوائية؟

ماذا تعلمت عن الغابات 

 االستوائية؟
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 )5(اإلسرتاتيجية 

 Three Step Interviewاملقابلة ثالثية الخطوات 

ـدوين  ـة لتـشـجيع الـطـالب للمـشـاركة يف تفـكـريهم، وـطـرح األـسـئلة وـت ـهـي وـسـيلة فعاـل

 ويستفاد منهـا بشـكل أفضـل بتكـوين ثالثـة طـالب يف كـل مجموعـة، ولكـن ميكـن .املالحظات

 .تعديلها ملجموعات رباعية

 : خطوات اإلسرتاتيجية

 .قسم الطالب إىل مجموعات ثالثية -1

 .يطرح الطالب األول سؤاال، الطالب الثاين يفكر ويجيب عن السؤال، الثالث يدون األفكار -2

قد يكون تناوب األدوار يف كل مـرة بـنفس السـؤال أو . ثالثيتم تبادل األدوار بني الطالب ال -3

كل طالب يطرح سؤاال مختلفا، أو تكون األسئلة محددة سلفا من قبـل املعلـم، ولكـن دامئـا 

 .يجب أن يتعلم الطالب كيفية بناء األسئلة

 .يستخدم منوذج يف بناء األفكار من قبل املسجل يف كل مرة يتم إجراء املقابلة -4

جموعة الثالثية مع بعضها البعض حول األفكـار املتكونـة ليعـدلوا أو يضـيفوا ثـم تتناقش امل -5

 .تعرض أمام الجميع

   العلوم: املادة: مثال

 .املاملك الخمس:  الدرس

يقوم املعلم بتقسيم الطلبة إىل عدد من املجموعات عىل أن تكـون كـل مجموعـة مكونـة 

 ويحـدد واجبـات كـل دور مـن األدوار أسئلة من الـدرس،) 3(طالب ويعطي لكل مجموعة ) 3(

والطالب الذي يقوم بهذا الدور يلتزم برشوطه، مع مالحظة أن يتغـري دور كـل طالـب بعـد كـل 

 .سؤال، وبعد االنتهاء من جميع األسئلة تعرض أمام بقية املجموعات للنقاش الجامعي
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 )ناملدو(الطالب الثالث  )املجيب(الطالب الثاين  )السائل(الطالب األول 

ـــدوين .دوره التفكري واإلجابة عدد املاملك الخمس؟ ـــات، : الـت ـــات، النباـت الحيواـن

 .الفطريات، الطالئعيات، البدائيات

ـة  ـائص العاـم ـح الخـص وـض

 لكل مملكة؟

 .التدوين دوره التفكري واإلجابة

اذـكـر أقـسـام ـكـل مملـكـة 

 من املاملك الخمس؟

 .التدوين دوره التفكري واإلجابة

 قشة الجامعية بعد مراجعة األفكاراملنا: النتائج
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 )6(إسرتاتيجية 

 Showdown) اكشف أوراقك(املواجهة 

إسرتاتيجية ممتعة قد تستخدم يف نهاية الدرس أو الوحدة يف مرحلة التقـويم الختـامي، أو 

 .وهي طريقة مناسبة للمرحلة االبتدائية. خالل الدرس

 :خطوات اإلسرتاتيجية

نفسهم بطاقـات تحتـوي عـىل أسـئلة وإجاباتهـا حـول الـدرس أو يصمم املعلم أو الطالب بأ -1

 .الوحدة، وتوضع هذه البطاقات يف منتصف الطاولة

 .يتم تقسيم الطالب إىل مجموعات بحيث تحتوي املجموعة الواحدة عىل أربعة طالب -2

يحدد الطالب قائد يف كل مرة وظيفته اختيار بطاقة األسئلة ويقـرأ السـؤال ثـم يكتـب مـع  -3

 .اآلخرين اإلجابة سواء يف ورقة أو يف سبورة صغرية لكل طالبزمالءه 

عندما ينتهي الطالب من كتابة إجاباتهم يطلب مـنهم القائـد كشـف أوراقهـم بكلمـة مثـل  -4

 ).اكشف أوراقك(

يهنئ القائد الطالب ذوي اإلجابات الصحيحة ويرشحون للطالب الذين مل يجيبـوا أو أخطئـوا  -5

 .يف حل السؤال

 .بتغيري قائد كل مجموعةتعاد الطريقة  -6

  الرياضيات : املادة: مثال

 جدول الرضب: الدرس

) 4(بعد االنتهاء من رشح جدول الرضب يوم املعلم بتشكيل مجموعـات كـل منهـا مكـون 

طالب، ويشكل لهذه املجموعة قائد حيث توضـع مجموعـة مـن البطاقـات عـىل الطاولـة أمـام 

عشـوائية يف كل مرة يختار قائد املجموعة بطاقة الطلبة تحتوي عىل أسئلة حول جدول الرضب و

من البطاقات ويقوم بتقديم السؤال للطلبة ويقومون بكتابة اإلجابة عىل ورقة وبعـدها يقـوم قائـد 

يهنئ ومن اخطـأ تصـحح  صحيحة املجموعة بالطلب من الطلبة بكشف أوراقهم ومن كانت إجابته

 .  املجموعةتغيري قائدإجابته، وتعاد الطريقة لعدة مرات وكل مرة يتم 
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    اللغة العربية : املادة: مثال

 قواعد اإلعراب: الدرس

بعد االنتهاء من رشح قواعد اإلعراب يقوم املعلم بتقسيم الطلبة إىل مجموعات مكون كل 

منها من أربعة طـالب، وتحديـد قائـد للمجموعـة عـىل أن يـتم تغيـريه يف كـل مـرة تعـاد فيهـا 

 مجموعة من البطاقات ويكتب عليها األسـئلة الخاصـة بالـدرس وتوضـع الطريقة، وثم يتم كتابة

هذه البطاقات عىل الطاولة أمام الطلبة، فيقـوم قائـد املجموعـة بطـرح جملـة ويطلـب إعـراب 

كلمة محددة فيها، ويطلب من الطلبـة كتابـة اإلعـراب عـىل ورقـة خارجيـة وبعـد االنتهـاء مـن 

 فمن كانت إجابته صحيحة يهنئ ومن مل تكـن صـحيحة الكتابة يقول القائد هيا اكشف أوراقك،

 تصحح، وتعاد هذه الطريقة عدة مرات يتم تغيري القائد يف كل مرة 
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 )7( إسرتاتيجية

 Jigsaw جيكسو

سو تعترب أحد أمناط التعلم التعاوين تم ابتكارها مـن قبـل الـدكتور اليـوت كإسرتاتيجية جي

امعة تكساس، بهدف القضاء عىل التمييـز العـنرصي  م يف ج1971اورنوسون وطالب التخرج عام 

وهي تشبه لعبة األحجية أو الرتكيبات، والتي هي عبارة عـن . بني الطالب يف تلك الفرتة يف أوسنت

صورة أو رسمة مجزأة إىل أجزاء غري متامثلة ترتبط كل قطعة بقطع أخرى محـددة حتـى ميكـن 

 يجـب أن يتكـاملوا يف أداء املهـام املنوطـة حيث أن طالب املجموعة الواحـدة. مشاهدة الصورة

فـان كـان أحـد الطـالب رضوريـا فـان الطالـب اآلخـر أيضـا رضوري يف . بهم ويتشاركوا بفعاليـة

املجموعة ذاتها، شعارهم التكامل والرتابط، وهذه اإلسرتاتيجية ال تستخدم فقط لدمج أو القضاء 

 .در من معلومات الدرس يف وقت اقرصعىل التمييز العنرصي بل أيضا تستخدم لتغطية أكرب ق

 :خطوات اإلسرتاتيجية

وهـو رشط رضوري (طـالب غـري متجانسـة ) 5-3(تقسيم الطالب إىل مجموعات مؤلفة من  -1

فقد يكون عدم التجانس يف القدرات أو أي فروق أخرى يرى املعلم أنها ذات أهمية بالغـة، 

 )الخ...مثل العنرصية القبلية بني الطالب يف املدرسة

يف البداية، ويجـب أن يكـون هـذا الطالـب هـو . تعيني طالب واحد من كل مجموعة كقائد -2

 .األكرث نضجا يف املجموعة

 ).الحظ الفقرات بعدد طالب املجموعة(فقرات ) 6-5(قسم محتوى الدرس إىل  -3

وزع الفقرات عىل عدد الطالب يف املجموعة الواحدة ومن ثم بقية املجموعات، ويفضـل أن  -4

 . موضحا، اسم الطالب وفقرته املحددة يف كل مجموعةتحدد بورقة

أعط جميع الطالب وقتا كافيا لقراءة الفقرة، مع التأكد من متابعـة الطـالب لقـراءة الفقـرة  -5

 .املحددة وليس حفظها

اطلب من كل طالب لديه الفقرة ذاتها أو املحتوى من كـل مجموعـة بتشـكيل مجموعـات  -6

 .أخرى
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 ويتبادلوا األفكار حول الفقرة املحددة الستيعابها، وأن يتفقوا شجع الطالب عىل أن يتناقشوا -7

 .عىل كيفية تدريس هذه الفقرة لزمالئهم يف مجموعاتهم األصلية

 .اطلب من الطالب العودة إىل مجموعاتهم األصلية -8

دع كل طالـب يرشح ويعلـم زمالئـه يف املجموعـة عـن مـا تعلمـه وشـجع بقيـة زمالئـه يف  -9

 .األسئلةاملجوعة نفسها بطرح 

تنقل بني مجموعة وأخرى والحظ العمليات التي تجري بني أعضاء كل مجموعـة، والتـدخل  -10

ويفضل أن يكون التدخل من قبل قائـد ) الخ..طالب مهيمن، مخرب(يف حالة وجود مشكلة 

 .املجموعة يف بادئ األمر بعد أن توجهه إىل كيفية ذلك

 .خالل اختبار قصريأخريا وبعد نهاية النقاش، قيم جميع الطالب من  -11

   الرتبية اإلسالمية : املادة: مثال

 الحج : الدرس

املهارات األساسية يف الحج، حيث يقوم املعلم بكتابـة األمـور التـي ينفـذها الحـاج يف كـل 

مرحلة من مراحل الحج والرشوط الواجبة لكل من هذه املراحل، ويقوم بتوزيع كل مرحلة عـىل 

من الطلبـة املشـرتكني بـنفس القضـية أن يتوجهـوا إىل بعضـهم عدد من الطلبة، وبعدها يطلب 

ويتناقشون يف تلك الواجبات والرشوط خالل مدة محددة وبعد انتهاء مدة هـذه الجولـة يعـود 

الطالب إىل مجموعته الرئيسية ويقوم كل طالـب مـن الطلبـة برشح محتـوى ورقتـه إىل زمالئـه 

تبـار تقيمـي ملحتـوى معلومـات الطلبـة حـول وتوضيحها لهم، وبعدها يقـوم املعلـم بـإجراء اخ

 .املفاهيم املكتسبة
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 )8( إسرتاتيجية

 Hot Seat  الكريس الساخن

إسرتاتيجية سهلة وشيقة وباإلمكان استخدامها يف أي موضوع، كام أنهـا تعتـرب مـن الطـرق 

قـراءة وهي تنمي عدة مهارات مثـل ال. الفعالة عندما يريد املعلم ترسيخ قيم ومعتقدات معينة

وبناء األسئلة وتبادل األفكار كام أنهـا مفضـلة عنـدما يريـد املعلـم التفصـيل مبوضـوع معـني أو 

 .مفاهيم معينة

 :تنفذ هذه اإلسرتاتيجية بعدة طرق كام ييل

 :الكريس الساخن للطالب

يطلب املعلم من طالب متطوع متيز مبوضوع أو محتوى معني أو مهارة معينة بـالجلوس يف  -1

 .خنالكريس السا

 .يكون الكريس يف املنتصف وبقية الطالب يحيطون به -2

 .يجيب الطالب عن أسئلة الطالب -3

 .يجب أن ال تكون األسئلة إجابتها بكلمة واحدة -4

 :الكريس الساخن للمعلم

 .يجلس املعلم يف الكريس الساخن بهدف تشجيع الطالب عىل تكوين األسئلة -1

 .بنفس الطريقة السابقة يكون املعلم يف املنتصف -2

 .يجيب املعلم عن أسئلة الطالب -3

 .يشجعهم عىل تكوين أسئلة مفتوحة -4

 :الكريس الساخن بنظام املجموعات الصغرية

 طـالب بعـد أن قـرؤوا الـدرس، أو يقسـم 6-5يقسم املعلم الطالب إىل مجموعـات صـغرية  -1

 .الدرس إىل فقرات بحيث يختص كل طالب بفقرة معينة

 الكريس الساخن يف املنتصف والبقية يحيطون يجلس أوال طالب متطوع من كل مجموعة يف -2

 .به
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يوجهون إليه أسئلة مفتوحة أما عن الدرس كامال أو عن فقرة يختص بها الجالس يف الكـريس  -3

 .الساخن

 .يتبادلون األدوار فيام بينهم بعد تشجيع من املعلم -4

 .املعلم مراقب وموجه لهم -5

 :القواعد املنظمة لإلسرتاتيجية

يجلس يف الكريس السـاخن بأنـه سـوف يسـأل ثالثـة أسـئلة ومـن حقـه اخرب الطالب عندما  -1

 .اإلجابة أو التمرير، بعد ذلك ينتقل ويأيت طالب آخر وهكذا

 .تستخدم يف الدرس لرتسيخ القيم واملبادئ واملعتقدات -2

 ثم ملاذا؟ ...استخدم دامئا األسئلة املفتوحة بعد إعطاء مقدمة -3

   الرياضيات : املادة: مثال

 ملثلثاتا: الدرس

يقوم املعلم برشح درس 

ـفات  ـات ويوـضـح مواـص املثلـث

وخصائص كل مثلث من هذه 

ـن  ـاء ـم ـد االنتـه ـات، بـع املثلـث

الرشح يقوم املعلم يحدد لكل 

طالب جزئيـة معينـة يدرسـها 

ــع  ــدرك جمـي ــة وـي باستفاـض

عنارصها ومن ثم يبدأ املعلـم 

ــب  ــل طاـل ــن ـك ــب ـم بالطـل

الطلبة بالسؤال عن املوضـوع املتخصـص فيـه هـذا الخروج والجلوس عىل الكريس الساخن ليبدأ 

أسئلة يجيب عنها مـن الطلبـة اآلخـرين، وبعـد انتهـاء دور ) 3(الطالب ولكل طالب أن يستقبل 

 .الطالب يأيت دور طالب آخر لينفذ نفس املهمة لحني االنتهاء من جميع الطلبة



 77 النظرية والتطبيق -اسرتاتيجيات التعلم النشط : الفصل الرابع

 

 )9(إسرتاتيجية 

 Five Whys؟  خامسية ملاذا؟

دم للبحث عن جـذور املشـكلة، وحاجـة الطالـب للفهـم العميـق، وهي إسرتاتيجية تستخ

 .والطالب يستخدم مهارات تفكري عليا عند تحديد املشكلة أو الفكرة املطلوبة أو املفهوم

 :خطوات اإلسرتاتيجية

 .قسم الطالب إىل أقران أو مجموعات صغرية -1

 أو الحلقـي أو املـدرب، اخرت إحدى االسرتاتيجيات املنظمة، مثل إسرتاتيجية التعاقـب الثنـايئ -2

 هنا إما أن يقوم طالب بسؤال طالب آخر أو أن يسأل الطالب عدد من الطلبة 

قدم النشاط للطالب، قد يكون قراءة نـص أو مناقشـة مفهـوم معـني، أو البحـث عـن جـذر  -3

 .املشكلة

يطرح الطالب األول مبتدئا السؤال ملاذا؟ ثـم يكـرر السـؤال نفسـه بعـد كـل إجابـة لزميلـه  -4

 .س مرات وليس بالرضورة أن تكون بنفس العدد فقد تقل أو تزيدخم

 .يتبادالن األدوار وتتم نفس الطريقة -5

 .قد يستخدم املعلم مخططا تنظيميا تساعد الطالب يف الكتابة -6

 العلوم : املادة: مثال

 النباتات: الدرس

 صـغرية بعد االنتهاء من رشح الدرس للطلبة يقوم املعلـم بتقسـيم الطلبـة إىل مجموعـات

 طالب أو أكرث قليال، وتعيني مجموعة من املواضيع لكل مجموعة بعـدد الطلبـة 5وقد ال تتجاوز 

" ملـاذا؟"يف املجموعة، فيحدد عىل كل طالب موضوع محدد ويبدأ به فيقوم كل طالـب بسـؤاله 

ويجيب هذا الطالب عـن السـبب الكـامن وراء هـذا املوضـوع، ويتعاقـب الطلبـة بـاألدوار كـل 

 .وضوعهحسب م
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 :املثال

 ملاذا تبدو النباتات خرضاء؟ -1

 .ألنها تحتوي عىل البالستيدات الخرضاء التي ترتكب من الكلوروفيل -

 وملاذا تحتوي عىل البالستيدات الخرضاء؟ -2

 .حتى تقوم بعملية البناء الضويئ حيث أنها مخلوقات حية ذاتية التغذية -

 وملاذا تقوم بعملية البناء الضويئ؟ -3

 .تاج إىل الغذاءألنها تح -

 وملاذا تحتاج إىل الغذاء؟ -4

 .حتى تحصل عىل الطاقة الالزمة -

 وملاذا تحصل الطاقة؟ -5

 .حتى تقوم بالعمليات والوظائف الحيوية الرضورية لبقائها عىل قيد الحياة -
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 )10(إسرتاتيجية 

 Role Playلعب األدوار 

ن يقوم به معربا عن نفسـه أو تقوم هذه اإلسرتاتيجية عيل افرتاض أن للطالب دورا يجب أ

عن أحد آخر يف موقف محـدد، بحيـث يـتم ذلـك يف بيئـة آمنـة وظـروف يكـون فيهـا الطـالب 

 .متعاونني ومتسامحني وميالني إىل اللعب

ويطور الطالب يف مامرسة هذا النشاط من قدراتهم عـيل التعبـري والتفاعـل مـع اآلخـرين، 

 .هم بأبعادها املختلفةتنمية سلوكيات مرغوب فيها، وتطوير شخصيات

نشاط إرادي يؤدي يف زمان ومكان محـددين، وفـق قواعـد وأصـول " ويقصد بلعب الدور 

ويرافق املامرسـة يشء مـن التـوتر . معروفة ويختار فيها املشاركون األدوار التي يقومون بتأديتها

 .والرتدد والوعي، باختالفها عن الواقع

 كيف يتم تنفيذ هذه اإلسرتاتيجية ؟

 : م ذلك من خالل عدد من اإلجراءاتيت

 تحديد املربر من استخدام لعب الدور. 

 تحديد الهدف من مامرسة لعب األدوار. 

 تحديد املهام املطلوبة. 

 توفري الوقت الكايف للمتدربني لقراءة الدور املطلوب القيام به. 

 االنتقال إىل تنفيذ األنشطة املطلوبة. 

  من أساليب لعب الدور سوف يتم استعاملهقراءة التعليامت وتحديد أي أسلوب. 

 تحديد األنشطة التي سوف ميارسها الطالب يف البيت. 

 أمناط لعب الدور 

 وفيه ميـارس األفـراد األدوار يف نشـاطات حـرة غـري مخطـط لهـا يقـوم :لعب الدور التلقايئ 

 .الطالب فيها بلعب الدور دون إعداد مسبق
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 كون الحوار قد تم إعداده من مصادر أخرى ويقوم وهنا ميكن أن ي :لعب الدور املخطط له

 .املعلم بتوجيه الطالب ألداء هذه األدوار يف املوقف التعليمي

 خطوات لعب الدور 

 :يتكون نشاط لعب الدور من عدة خطوات وهي

 تهيئة املجموعة. 

 اختيار املشاركني. 

 تهيئة املرسح أو املكان. 

 إعداد املراقبني املشاهدين. 

 ألداءالتمثيل أو ا. 

 املناقشة والتقويم. 

 إعادة التمثيل. 

 املناقشة والتقويم مرة أخرى. 

 املشاركة يف الخربات والتعميم. 

 .وكل خطوه لها هدف تسهم به يف اإلثراء أو الرتكيز عيل النشاط التعليمي

 خطوات التطبيق يف املوقف التعليمي 

 أن يتم اختيار موضوع يصلح للتطبيق واقعيا.ً 

 ًوع مرتبطا بواقع الطالبأن يكون املوض . 

 أن تكون املشاركة تطوعية، وليست إجبارية من الطالب. 

  الرشعية واألخالقية(أن يبدي الطالب آراءهم بحرية يف حدود األنظمة(. 

 أن يتم االلتزام بالقضية املطروحة. 

  الشمولية(أال يتم متثيل جانب دون اآلخر(. 

  واختالفها(أن يسمح بتعدد وجهات النظر(. 

 عقد جلسة تقويم للنتائج بعد تدوينها، واستخالص اآلراء املتفق عليها. 
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 :عند استخدام أسلوب متثيل األدوار يجب عىل املعلم مراعاة اآليت

  اعلم أن أسلوب متثيل األدوار هو أسلوب يقوم فيه املشاركون بتمثيل أدوار محددة لهـم يف

 .عشكل حالة أو سيناريو وذلك كمحاولة ملحاكاة الواق

  حدد أوال ما هو الهدف الذي تريد الوصول إليه باستخدام هذا األسلوب ؟ وما هو املوضوع

الذي تود الرتكيز عليه ؟ ومبعنى آخـر ينبغـي أن تكـون الحالـة التمثيليـة مرتبطـة مبوضـوع 

 .الدرس وأهدافه

 اكتب السيناريو وحدد األدوار التي سيتم متثيلها. 

 ابة السيناريوميكنك االستعانة باملشاركني لكت. 

  ميكنك عدم كتابة السـيناريو واالكتفـاء بإتاحـة الفرصـة للمشـاركني يك يجتهـدوا يف التمثيـل

 .بدون التزام دقيق بنص مكتوب

 ينبغي أن تكون الحالة التمثيلية واضحة ومفهومة للمشاركني. 

 يحسن أن يكون السيناريو قصريا ومركزا. 

 عادة يكون هؤالء من األفراد املشاركني أنفسهماخرت األفراد الذين سيقومون بالتمثيل، و. 

 ميكنك تكليف مجموعة أو بعض املجموعات بالقيام بهذه التمثيلية. 

  حدد دور كل فرد، وما هو املطلوب منه ؟ 

 ارشح بإيجاز للمشاركني موضوع املشهد واألدوار التي سيتم القيام بها. 

 ؤية املشهد التمثـييل، هـل تريـد اإلجابـة اذكر للمشاركني ماذا تريد منهم عند االنتهاء من ر

 .عن أسئلة معينة أو إيجاد حلول معينة أو االنتباه ملامرسات معينة

  حدد زمن املشهد التمثييل، وكـذلك زمـن اإلجابـة عـن األسـئلة أو الحـوار الـذي يتبـع ذلـك

 .املشهد

 أسـامء احرص أن يجسد املشهد التمثييل واقعـا حقيقيـا ال خياليـا، ولكـن يحسـن اسـتخدام 

 .مستعارة للممثلني بدال من أسامئهم الحقيقية
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  اطلب من كل ممثل أن يتقمص الدور املكلف به بصـدق وإتقـان، وأن يضـع نفسـه مكـان

 .الشخصية التي ميثلها وأن يتخيلها بعمق، وأن يترصف بنفس الطريقة

 يحسن تطعيم املشهد بيشء من الفكاهة واإلثارة. 

 دوء وعدم التعليقاطلب من املشاهدين التزام اله. 

 لعب الدور من خالل املجموعات 

 :خطوات اإلسرتاتيجية

 .يقسم الطالب إىل مجموعتني

 .مجموعة املتقمصني لألدوار -1

 .مجموعة املالحظني واملناقشني بنفس الوقت -2

دور مجموعة املتقمصني هو تقمص الدور حسب الظاهرة املستهدفة وتشخص الشخصـيات  -3

 .وتحايك ترصفاتها

 .عة املالحظني مناقشة وتحليل الحركات واألفكار واالنفعاالت بني العنارصدور مجمو -4

 .تستبدل بعد ذلك املجموعات بحيث تقوم مجموعة املالحظني بالتقمص والعكس -5

 .تجتمع املجموعات ويتم تدوين النتائج يف ضوء أهداف الدرس -6

   االجتامعيات : املادة: مثال

 املهن : الدرس

 بـتقمص ادوار عـدد مـن املهـن املختلفـة مثـل طبيـب، خبـاز يقوم مجموعة مـن الطلبـة

ورشطي ومزارع، يقوم أصحاب املهن بـتقمص دور املـرىض ويقومـون مبراجعـة الطبيـب ويقـوم 

املريض مبعالجتهم والحديث عن أسباب مرضهم وبعض النصائح لهم، ومن ثـم يـذهب أصـحاب 

هم الخبـاز عـن دوره وعـن بعـض فوائـد املهن املختلفة إىل الخباز لرشاء الخبز وخاللها يتحدث ل

الخبز وغريها ويتم تبادل األدوار، وتبقى مجموعة املالحظـني مبراقبـة األدوار ووضـع املالحظـات 

واالستفسارات عىل عدد من النقاط التي يرغبون باالستفسار عنهـا، ومـن ثـم يـتم تبـادل األدوار 

 .سواء باملهن ذاتها أو مبهن أخرى



 83 النظرية والتطبيق -اسرتاتيجيات التعلم النشط : الفصل الرابع
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 )11(إسرتاتيجية 

 Focused-Listing  القوائم املركزة

 .وهي إسرتاتيجية تستخدم كعصف ذهني أو لتحديد مدى استيعاب الطالب للمفاهيم

 :خطوات اإلسرتاتيجية

 .يطلب املعلم من الطالب بإنشاء قامئة من املعاين تصف أو تعرف يشء ما -1

 .سوماتينىشء الطالب قوامئهم الخاصة بهم ورمبا يعربون عن أفكارهم من خالل ر -2

املعـاين  تشكل مجموعات صغرية من الطالب يتشاركون ويتناقشون حول قـوامئهم، ويقرتحـون أي -3

 .يتفق عليها يف تعريف املفهوم، أو من خالل النقاش يتفقون عىل تعريف ما للمفهوم

 .بعد ذلك تسهل عملية النقاش العام يف الصف -4

   العلوم : املادة: مثال

 أهمية البيئة : درس

علم بتقديم معلومـات عـن البيئـة وأهميتهـا يف حيـاة اإلنسـان وتنـاول عـدد مـن يقوم امل

املفاهيم ذات األهمية يف هذا السـياق، ومـن ثـم يطلـب بتشـكيل املجموعـات وكـل مجموعـة 

مكونة من أربعة طالب لتناول مفهوم معني وكتابة كل طالب مـنهم عـن تعريفـه لهـذا املفهـوم 

قـوائم الطـالب حـول املفهـوم، حيـث يضـع كـل ) ق البيئـةصدي(ومن األمثلة عليه رشح مفهوم 

 .طالب مالحظاته حول املفهوم املراد مناقشته، ومن ثم عرضها أمام الطالب

 الطالب الرابع الطالب الثالث الطالب الثاين الطالب األول

 عدم رمي النفايات. 

 يشء ما يقلل التلوث. 

 ال يؤذي الحيوانات. 

 ال يسبب أعراضا جانبية. 

  للتدويرقابل. 

  ــوية ــادة عـض ـم

 .قابلة للتحلل

 ال تؤذي البيئة. 

 ال تلوث كوكب األرض. 

 ال تبعث غازات ضارة. 

  ممكــن إنقاصــها، إعــادة

 .استعاملها، تدويرها

 طاقة فعالة غري ضارة. 

  ــواد ــن ـم مـصــنوعة ـم

 .طبيعية

  ال ترض األسامك والحياة

 .املائية

 ال ترض طبقة األوزون. 
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 )12(إسرتاتيجية 

 Four Cornersاألربعة ) زواياال(األركان 

تعترب هذه اإلسرتاتيجية من االسرتاتيجيات التـي تشـجع الطالـب عـىل اتخـاذ قـرار محـدد 

وفيها يقوم املعلم بطرح األسئلة العلمية ف مجـاالت مختلفـة ويطلـب مـن الطلبـة التوجـه إىل 

ؤال مفصول عن الزاوية التي متثل إجابته الصحيحة حول السؤال املطروح ويجب أن يكون كل س

 .السؤال الذي يليه لتمكني الطلبة من مناقشة إجاباتهم حول سؤال محدد

 :خطوات اإلسرتاتيجية

 .يحدد املعلم الزوايا األربع يف الفصل -1

 .يطرح سؤاال له أربعة اختيارات -2

 .يحدد املعلم كل اختيار يف زاوية من خالل ملصق -3

 .مينح املعلم وقتا محددا ليفكر الطالب يف السؤال -4

 .يكتب كل طالب اختياره يف ورقة صغرية وال يناقش بها أحدا من زمالئه -5

 .يطلب منهم التوجه إىل الزاوية التي تحتوي عىل اختياره -6

 .يتناقش كل طالبني يف كل ركن عن سبب اختيار كل واحد منهام -7

يف حالة وجود طالب واحد فقط يف أحد أألركان، يطلب من الطالب أن يختار خياره املفضل  -8

 .لثاينا

 . يتم بعد ذلك نقاش جامعي بحيث تطرح كل مجموعة سبب اختيارها -9

 خواص املواد والتغريات الكيامئية والفيزيائية : الدرس العلوم : املادة: مثال

 يقوم املعلم برشح خواص املواد وتوضيحها والفرق بني كـل منهـا ومـا هـي ومـا هـو 

د كل زاوية مـن الزوايـا املختلفـة باسـم الفرق بني الخواص والتغريات، ومن ثم يقوم بتحدي

، بعـد )خاصـية كيميائيـة/ خاصية فيزيائيـة / تغري كيميايئ / تغري فيزيايئ (من هذه األسامء 

الحديد قابل للطرق والسحب هذا األمر يعتـرب؟ فيطلـب مـن : ذلك يبدأ بطرح سؤال وليكن

 ة، وبـعـد أن يجتـمـعالطـلـب التوـجـه إىل الزاوـيـة الـتـي تعتـقـد أنـهـا متـثـل إجابـتـك الـصـحيح
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الطلبة يف هذه الزوايا يتم مناقشة إجاباتهم وسبب اختيارهم لهذه الزاوية دون غريها وبعد مدة 

من الوقت، تتم املناقشة الجامعية من قبـل جميـع الطـالب حـول أسـباب اختيـارهم لزوايـاهم 

 .للتوصل بالنهاية إىل اإلجابة الصحيحة
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 )13(إسرتاتيجية 

 Brian stormingالعصف الذهني 

يعد أسلوب العصف الذهني يف التـدريس مـن األسـاليب التـي تشـجع التفكـري اإلبـداعي، 

وتطلق الطاقات الكامنة عند الطالب يف جو مـن الحريـة واآلمـان مبـا يسـمح بظهـور كـل اآلراء 

واألفكار، حيث يعتمد هذا األسلوب عىل حرية التفكري، ويستخدم يف توليد أكرب كم مـن األفكـار 

 .عالجة موضوع من املوضوعات املفتوحةمل

حـني ) 1938أورسـيورن (ويرجع الفضل يف إرساء قواعد العصف الذهني بصيغة علمية إىل 

مل يكن راضيا عام يدور يف اجتامعات وكاالت النرش األمريكية من أجل شئون النرش والطباعـة يف 

أسلوب العصف الـذهني بغـرض إحدى تلك الوكاالت التي يعمل رئيسا لها، ولذلك اتجه لتحضري 

 .توليد األفكار وانجاز املهام بشكل أفضل

العصف : العديد من الرتجامت األخرى منها) Brainstorming(وألسلوب العصف الذهني 

الذهني، التفاكر، املفاكرة، إمطار الدماغ، تدفق األفكار، توليد األفكار، عصـف الـدماغ، اسـتمطار 

التفكري، تنشيط التفكري، إعامل التفكري، إثارة التفكـري، كـام يسـمى األفكار، تهييج األفكار، عصف 

) Free wheeling(التحريك الحر لألفكار : أسلوب العصف الذهني أحيانا مبسميات أخرى أهمها

ـار  ـالق األفـك ـداعي) Ideation(أو إـط ـكالت اإلـب ـل املـش ، )Creative Problem Solving(وـح

 .وتجاذب األفكار

عـد تعريفـات أسـلوب العصـف الـذهني ؛ وذلـك ألهميتـه يف عمليـة ومن الطبيعي أن تت

التعليم، وذلك انطالقا من مسلمة مهمة أنه كلام زادت مشاركة الطالب يف الدرس كلـام أتيحـت 

لهم الفرصة، وهيئت لهم البيئة التعليمية التي تساعدهم عىل اإلسهام اإليجايب كلام كان الـتعلم 

 والكتابات الرتبوية التي تناولت العصف الـذهني بـالتعريف وهناك العديد من الدراسات.أفضل

 ).Brainstorming(رغم اختالف مرتادفات مسمياته العربية إال أنها تتفق مع املصطلح األجنبي 

ـه ـة بأـن ـطلحات الرتبوـي ـم املـص ـه معـج ـكلة أو: "ويعرـف ـة مـش ـتخدم يف دراـس ـلوب يـس  أـس
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 إىل حلول أصيلة من خالل الناقشة وطـرح موضوع ما، وفيه تجتمع مجموعة من الخرباء؛ ليصلوا

الحلول والبدائل وقفا عىل األداء، ويكون الهدف الرئيس هو التوصـل إىل أكـرب عـدد ممكـن مـن 

 .األفكار، وليس مناقشة اآلراء ونقدها

، ويعرفه بأنه أسلوب يعتمد )التخيل املنظم(عىل العصف الذهني اسم ) أوزيورن(ويطلق 

التمحيص، ( أعضاء جامعة بغية توليد مجموعة كبرية من األفكار مع الكم عىل تبادل األفكار بني 

 .مع الوضع يف االعتبار تأجيل الحكم إىل نهاية الجلسة) االختيار، التصنيف، الرفض،

، ويطلـق عليـه اسـتمطار األفكـار أو "عملية منظمة للحصـول عـىل األفكـار: "ويعرف بأنه

 التي تساعد عـىل توليـد العديـد مـن الحلـول ملشـكلة تلك العملية: عصف األفكار، ويعرف بأنه

معينة، دون تلك الحلول أو الحكم عليها يف ضـوء معـايري معينـة، ومـن املطلـوب يف حـل هـذه 

املشكلة أن يقدموا أكرب عدد ممكن من األفكار التي قـد تسـاعد عـىل حـل املشـكلة باعتبـارهم 

حلـول املطروحـة إال بعـد االنتهـاء مـن جميعا مصادر أو مراجع برشية لحل مشكلة وال تقـوم ال

 .جلسة استمطار األفكار

مام سبق يتضح أن أسلوب العصف الذهني يقصد به توليـد وإنتـاج أفكـار وآراء إبداعيـة 

من األفراد واملجموعات لحل مشكلة معينة، وتكون هذه األفكار واآلراء جيـدة ومفيـدة، وأصـل 

عـىل أنـه ) حـل املشـكلة(يقوم عىل تصور ) عقلحفز أو إثارة أو إمطار ال(كلمة العصف ذهني 

موقف به طرفان يتحدى أحدهام األخر، العقل البرشي من جانب واملشكلة التي تتطلـب الحـل 

والبد للعقل من االلتفـات حـول املشـكلة والنظـر إليهـا مـن أكـرث مـن جانـب، . من جانب آخر

ل فتتمثـل يف األفكـار التـي تتولـد ومحاولة تطويقها واقتحامها بكل الحيل املمكنة، أما هذه الحي

 .بنشاط ورسعة من جانب الطالب

واستخدام أسلوب العصف الذهني من هذا املنطلق يكون بتدريب الطـالب عـىل القـراءة 

اإلبداعية عىل موضوعات القراءة املقررة عليهم من خالل إتاحة الفرصة لهم لتوليد، وتقـديم مـا 

وتقديم حلول غري مألوفة ملشكلة مطروقة بشكل يتسم يجول بأذهانهم من أفكار متس املقروء، 

 .باإلبداع
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 مبادئ وقواعد العصف الذهني

وأربعـة قواعـد؛ , يقوم أسلوب العصف الذهني داخل حجرة الدراسة عىل مبدأين رئيسـني

 :وذلك ليك يحقق أهدافه وهذين املبدأين هام

األوىل مـن عملـيـة العـصـف  تأجـيـل الحكـم ـعـىل قيـمـة األفكـار أثـنـاء املرحـلـة :املبـدأ األول -1

 .الذهني

 اإلرساع بالحكم عىل قيمة األفكار يولد الكف، مبعنى أن أفكارا كثرية مـن النـوع :املبدأ الثاين -2

املعتاد ميكن أن تكون مقدمة للوصول إىل أفكار قيمـة أو غـري ثابتـة يف مرحلـة الحقـة مـن 

 .عملية العصف الذهني

 :أما القواعد األربعة فهي

ال يجوز انتقاد األفكار التي يشارك بها أعضاء الفريق أو طلبـة الصـف مهـام : ىلالقاعدة األو -1

بدت سخيفة أو تافهة، وذلك انسجاما مع املبدأ األول املشار إليه أعاله، حتى يكرس الخـوف 

 .والرتدد لدى املشاركني

فـات تشجيع املشاركني عىل إعطاء أكرب عـدد ممكـن مـن األفكـار دون االلت: القاعدة الثانية -2

 .لنوعها والرتحيب باألفكار الغريبة أو املضحكة أو غري التقليدية

الرتكيز عىل الكم املتولد من األفكار اعتامدا عىل املبدأ الثـاين، الـذي ينطلـق : القاعدة الثالثة -3

من االفرتاض بأنه كلام زادت األفكار املطروحة كلام زادت االحتاملية بأن تربز من بينها فكرة 

 .أصيلة

األفكار املطروحـة ملـك للجميـع، وبإمكـان أي مـن املشـاركني الجمـع بـني : عدة الرابعةالقا -4

 .فكرتني أو أكرث أو تحسني فكرة أو تعديلها بالحذف واإلضافة

 :خطوات ومراحل التدريس بأسلوب العصف الذهني

متر جلسة العصف الذهني أثناء التدريس بعدد من املراحـل يفضـل تـوخي الدقـة يف أداء 

 :ها عىل الوجه املطلوب؛ لضامن نجاحها وتتضمن هذه املراحل ما ييلكل من

 تختار مجموعة الطـالب رئيسـا أو مقـررا لهـا يـدير الحـوار، ويفضـل أن يكـون عـىل درايـة -1
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 بكيفية وقواعد هذا األسلوب، وبحيث يكون مقبوال من كل الطـالب، وحبـذا لـو كـان عـىل 

أمينا للرس يقوم بتسجيل ما يعرض يف الجلسة، دراية مبوضوع املشكلة، كام تختار املجموعة 

بـدور الـرئيس، وهـو ) مقدم الفكرة ومقرتح الحل املبديئ ( ويف البحث الحايل يقوم الطالب 

طالب يختاره املعلم مع الطالب ويكون من الطالب املتميزين وهو يتغري كل جلسة، ويقوم 

أو أن يكـون االختيـار .  الطـالباملعلم بتسجيل األفكار لضامن الرسعة والدقة ولـقرص قامـة

 :وفق اآليت

 ضابط الرسعة. 

 ضابط األفكار الغري مناسبة. 

 ضابط مشجع باستمرار لتكوين وبناء األفكار. 

 الكاتب لألفكار. 

 ضابط مشجع لكل األفكار ويعلق الحكم عليها أي ال ينتقد أي فكرة. 

  لبقيـة الطـالبيتوىل املعلم تعريف أسـلوب العصـف الـذهني عنـد تطبيقـه ألول مـرة 

 .ويذكرهم بالقواعد األساسية العصف الذهني التي عليهم األخذ بها

 ).املوضوع ( تحديد ومناقشة املشكلة  -2

 .تهيئة جو اإلبداع العصف الذهني, إعادة صياغة املوضوع  -3

يقوم املعلم بكتابة السؤال أو األسئلة التي وقـع عليهـا االختيـار عـن طريـق إعـادة صـياغة  -4

تم التوصل إليه يف املرحلـة الرابعـة، ويطلـب مـن الطـالب تقـديم أفكـارهم املوضوع الذي 

بحرية عىل أن يقوم املعلم بكتابة املالحظات بتدوينها برسعة عىل السبورة أو لوحـة ورقيـة 

 .يف مكان بارز للجميع مع ترقيم األفكار حسب تسلسل ورودها

تفكري يف طرح أفكار جديـدة وقـراءة عند توقف سيل األفكار يوقف الرئيس الجلسة ملدة دقيقة لل -5

بحريـة، وتـتم األفكار املطروحة سلفا، وتأملها، ثم فتح الباب مرة أخرى لألفكار الجديـدة للتـدفق 

كتابتها أوال بأول، ويف حالة قلة األفكار املطروحة فإنه يحاول استثارتهم بعبـارات أو كلـامت 

 . من أفكارتولد لديهم مزيدا من األفكار، كام قد يقدم ما لديه
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 .تحديد أغرب فكرة

بعدما تنتهي املجموعة من طرح أكرب كمية مـن األفكـار، يـتم تقيـيم األفكـار وتحديـد مـا 

ميكن أخذه منها، ويف بعض األحيان تكون األفكار الجيدة بـارزة وواضـحة للغايـة، ولكـن األفكـار 

كار األقل أهميـة، الجيدة دفينة يصعب تحديدها ونخىش عادة أن تهمل وسط العرشات من األف

وعملية التقييم تحتاج نوعا من التفكري االنكاميش الذي يبـدأ بـعرشات األفكـار ويلخصـها حتـى 

 .يصل إىل القلة الجيدة

 االجتامعيات : املادة: مثال

 املواصالت العامة: الدرس

 يـقـدم املعـلـم اـلـدرس ويـقـوم ـبـالرشح لجمـيـع الطلـبـة ـعـن املواـصـالت العاـمـة وأهميتـهـا 

 التي تواجه قطـاع النقـل العـام يف اململكـة، مستعرضـا جميـع املشـكالت، واملعيقـات، واملشاكل

 واألزمات التي تعرض لها هـذا القطـاع، وبعـد ذلـك يقـوم املعلـم بتقسـيم الطلبـة إىل مجموعـات

 : وتحديد مهام كل فرد يف املجموعة، ليتم بعد ذلك سؤال الطلبة السؤال اآليت

 املواصالت يف عامن أو يف منطقتك؟ما هي االقرتاحات لحل مشكلة 

ويطلب منهم أن يشارك كل فرد يف املجموعة برأيه وان ال يرتدد بطرح الفكـرة التـي يريـد 

أن يطرحها، وتوضيح لهم رشوط هذه الطريقة من احرتام الرأي وعدم الضحك أو االسـتهزاء مـن 

ا لحني وقت عرض النتائج، اآلراء واألفكار الغريبة، ويطلب من كل مجموعة أن تحتفظ مبقرتحاته

 .وعند عرض النتائج االنتباه إىل املقرتحات املتميزة والتي مل تتكرر من قبل اآلخرين

كيف ميكن زيادة املساحات الخرضاء يف األردن والتخفيف مـن :  العلوم، التصحر:مثال آخر

 ظاهرة التصحر؟

لعبـوات املرشوبـات مـا هـي االسـتخدامات املمكنـة ) التـدريب عـىل التفكـري (:مثال آخر

 الغازية البالستيكية؟

 .جميع الطالب يفكرون مبا فيهم الكاتب، ولكن تبقى أدوارهم موجودة: مالحظة مهمة
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 األفكـار عند انتهاء الوقت وبعد اتفاقهم، يتم عرض النتائج والنقاش بني املجموعـات وتنقـيح

 .بني بعضهم البعض
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 )14(إسرتاتيجية 

 Numbered- heads- Togetherالرؤوس املرقمة 

 :خطوات اإلسرتاتيجية

 .يقسم املعلم الطالب إىل مجموعات من أربعة طالب، وقد تزيد إىل خامسية أو سداسية -1

 .أو حسب أعداد املجموعة) 4-1(يعطي كل عضو يف املجموعة رقم من األرقام من  -2

 .يطرح املعلم سؤاالً -3

 النهايـة كـل طالـب قـادر عـىل يناقش الطالب شفويا ويتفقون عىل اإلجابة بحيث يكون يف -4

 .اإلجابة

 طريقة أخرى أية مستخدما الطريقة العشوائية باستخدام الرند أو 2ينادي املعلم مثال الرقم  -5

 .ويطرح السؤال مرة أخرى

 ليقـدم إجابـة مجموعتـه أمـام الطـالب ويعلـن أنهـا باالتفـاق، لـو 2يقوم كل طالب رقمـه  -6

أخرى أو جاء بأفكار أخرى جديدة يوضح للصـف اختلفت إجابة الطالب اآلخر يف مجموعة 

 .السبب ويذكر تفسري ذلك

 .تشمل األسئلة أي مادة من املواد الدراسية وأي مستوى من مستويات التفكري -7

   املادة الرتبية اإلسالمية : مثال

 رشوط صحة الصالة : الدرس

يتعلـق بهـا، ومـن يقوم املعلم برشح أركان الصالة وواجباتها وسننها، والحديث عن كل ما 

 ) 4-1(ثم يطلب من الطلبة تشكيل املجموعات ومينح كل طالب منهم رقم يف كل مجموعة من 

حسب الحاجـة وعـدد الطـالب، ويوضـح لهـم آليـة هـذه الطريقـة وكيفيـة تنفيـذها ) 6(أو إىل 

ما هي رشوط صحة الصالة مع التوضيح؟ : والحصول عىل املعلومات، ومن ثم يطرح السؤال اآليت

 3البداية يفكر كل طالب بهذا السؤال عىل حدة ومـن ثـم يقـوم املعلـوم باملنـاداة عـىل الـرقم ب

 ويقدمون إجاباتهم حـول هـذا املوضـوع مـع تربيـر 3ليقف جميع الطلبة الذين يحملون الرقم 

 .اإلجابة، ويتكرر هذا األسلوب مع بقية األسئلة
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 )15(إسرتاتيجية 

 Quiz- Quiz- Tradeأسئلة البطاقات 

وهي إسرتاتيجية مناسبة لطالب املرحلة االبتدائية واملتوسطة وتستخدم يف أكرث مـن مـادة، 

 .وتناسب الطلبة الذين يفضلون التعلم بالحركة ألنها تساعدهم عىل الحركة أثناء التعلم

 :خطوات اإلسرتاتيجية

 .يعد املعلم البطاقات وكل بطاقة تحتوي عىل سؤالني وإجابتني -1

 .ات عىل جميع الطالبيوزع البطاق -2

 .يطلب املعلم من كل طالب أن يبحث عن قرين -3

 .يسأل الطالب األول زميله السؤالني -4

 .يف حالة عدم اإلجابة فإن زميله يقدم له اإلجابة -5

 .يشكران بعضهام ويبحثان عن زميل جديد -6

 .ممكن أن يتبادال البطاقات ويبحثان عن زميالن جدد -7

 املادة العلوم : مثال

 ع الصخورالدرس أنوا

 يقوم املعلم بإعداد بطاقة لكل طالب من طلبة الصف كتب عليها سؤاالن 

 :الطالب األول: مثال

  اذكر أنواع الصخور النارية؟ :1س

 ور النارية؟خ خصائص للص3اذكر : 2س

 : الطالب الثاين

 خور الرسوبية؟ ص اذكر خصائص ال:1س

 اذكر تصنيف الصخور الرسوبية؟: 2س
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طلبة باحثني عن احد الزمالء وتقديم السؤالني له، وسؤال هـذا الطالـب بعد ذلك ينطلق ال

منتظرا اإلجابة، وإذا مل يستطع اإلجابة يقوم السائل بتقديم اإلجابة، ومن ثم يقوم الطالب اآلخر 

بإجراء العملية ذاتها، ومن ثم يودع كل منهام زميله بحثـا عـن طالـب آخـر، مـع مالحظـة عـدم 

بطاقات من اجل تعرض الطلبة األسئلة جديدة يف كل مـرة، وميكـن للمعلـم تكرار األسئلة عىل ال

 .تحديد عدد الطلبة الذين يلتقيهم كل طالب
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 )16(إسرتاتيجية 

 Gallery Walkمعرض التجول 

تعترب إسرتاتيجية التجول يف املعرض طريقة ناجحة عندما يستعد الطالب لها جيدا وعنـدما 

وهناك عدة أنواع منها تعتمـد عـىل حسـب النشـاط وطبيعـة . امهايقتنع املعلم بفاعلية استخد

 .املادة الدراسية

 :خطوات اإلسرتاتيجية

عىل املعلم البحث والتفكري عن أربعة أسئلة حول مفهوم أو مفـاهيم رئيسـية يـدور حولهـا  -1

فكر مثال يف أسئلة تبنى عىل تصنيف بلوم مع الرتكيز عىل املستويات العقليـة العليـا . الدرس

بحيث تشمل معظم األسئلة، وال يشرتط أن تكون أربعة فقط ) التحليل والرتكيب والتقويم (

 .فقد تزيد أو تقل عىل حسب عدد الطالب واملجموعات

وألصـقها عـىل ) الجريـدة(قبل الدرس، اكتب األسئلة عىل عدة أوراق كبرية بحجم الصحيفة  -2

حيفة وأخرى حتـى ال تحـدث جدران الصف، بحيث تكون هناك مسافات مناسبة بني كل ص

 .تجمعات عشوائية للطالب

 .اخرب الطالب عن تعليامت هذه الطريقة -3

طالب يف كل مجموعة وقدم لكـل مجموعـة قلـم ملـون ) 5-3(قسم الطالب إىل مجموعات  -4

وقـد . مختلف عن املجموعات األخرى، طالب املجموعة الواحدة يتشاركون يف حـل النشـاط

 :ل مجموعة توزيع املهام بينهم مثاليطلب املعلم من الطالب يف ك

 يتأكـد أن جميـع أعضـاء فريقـه منشـغلني بالنشـاط، يعرفـون األفكـار الرئيسـية : القائد

 .املطلوبة ويشجعهم عىل املشاركة االيجابية

 يكتب استجابات املجموعة تجاه النشاط عىل الورقة امللصـقة ويسـتعد لكتابـة : املسجل

 .التقارير

 ملجموعة لجميع طالب الصفيقدم أفكار ا: املقرر. 

 يؤكد عىل زميله املسجل الكتابة يف الجـزء العلـوي مـن الورقـة بحيـث ): الضابط(الراصد

 .يوفر مكان لكتابة املجموعات األخرى، كام أنه مسؤول عن إدارة الوقت
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 يطرح سؤاال عىل املعلـم عنـد مشـاهدة فكـرة كتبتهـا إحـدى املجموعـات ومل : املندوب

 .بحيث يكون املعلم قناة اتصال بني املجموعاتتفهمها مجموعته، 

يبدأ الطالب بالتجول يف املعرض بشـكل دوري عـىل األوراق وكتابـة : ابدأ التجول يف املعرض -5

التعليقات من قبل املسجل عىل أن يحرص عىل تـرك مكـان يف الورقـة لتـتمكن املجموعـات 

 .األخرى من الكتابة

  املجموعـات فـان املعلـم يشـجعهم عـىل املناقشـةعنـدما تـدور: يراقب املعلم تقدم الطالب -6

واملشاركة، ويكـون املعلـم مسـتعدا إلعـادة صـياغة األسـئلة لـو طلـب منـه ذلـك أو يقـدم 

 :ولتحفيز النقاش اطرح مثل هذه األسئلة. توجيهات للمجموعات التي مل تفهم النشاط

 األفكار؟كيف تعيد صياغة السؤال أو تلخص......يبدو أن مجموعتك تفكر كام ييل  

 ماذا تفعل مجموعتك اآلن وأين وصلتم بالنقاش؟ 

 ما هي أوجه التشـابه واالخـتالف بـني األفكـار التـي وجـدمتوها يف هـذه املحطـة واملحطـة 

 .األخرية

 كيف توضح لطالب ليس لديه معلومات سابقة حول هذه املسألة؟ 

 السابقة يقات املجموعاتدع الطالب يواصلون الدوران ومشاهدة تعل: العودة إىل نقطة البداية -7

وكتاـبـة تعليـقـاتهم وـفـق الخـطـوات الـسـابقة حـتـى تـعـود ـكـل مجموـعـة إىل املحـطـة األوىل 

 .لالستعداد لكتابة التقرير) مجموعات(ثم يجلسون يف أماكنهم ) الورقة(

تكتب املجموعة تقريرا حول مناقشاتهم وكتاباتهم ومالحظاتهم أثناء الدوران، : كتابة التقرير -8

لطالب بكتابـة التقريـر خـالل عرشة دقـائق مـن قبـل املسـجل املختـار سـابقا وان واسمح ل

يتشاركوا جميعا يف إعداده ثم يرشح احد األعضاء لالستعداد إللقـاء محـارضة قصـرية مـدتها 

 . خمس دقائق مستخدمني السبورة أو الداتا شو

هيم إن مل تكـن خالل مرحلة كتابة التقرير عىل املعلم توضيح املفا: قياس فهم الطالب -9

واضحة لهم بالشكل املطلـوب والصـحيح وتصـحيح املفـاهيم الشـائعة غـري الصـحيحة 

مثال هل الطـالب اسـتوعبوا املفـاهيم بسـهولة؟ مـا هـي األشـياء التـي . وذلك األخطاء

 صعبة بالنسبة لهم؟ وكيف اضـبط تـدرييس يك يسـتوعب الطـالب؟ ويسـتخدم املعلـم
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ليمي يتطلب التقـويم ومعرفـة مـدى تقـدم الطـالب يف أي أداة تقويم مثلها كاي موقف تع

ويف العادة تستخدم سالمل تقـدير خاصـة بـالعرض التقـدميي، وتكامـل املجموعـة . العمليات

 .خالل العمل، كام أن الطالب يستخدمون أداة تقويم خاصة بهم

   العلوم : املادة: مثال

 التضاريس : الدرس

هم املفاهيم املتضمنة به، مبتدءا الـدرس بسـؤال يقوم املعلم بتقديم الرشح عن الدرس وا

العصف عام عن مكان سكن الطلبة، أو عن أهم املناطق التي زارهـا الطـالب وأيـن تقـع، وبعـد 

ذلك يبدأ بالرشح عن التضاريس، والستخدام هذه الطريقة يكون املعلم قـد جهـز ثـالث ورقـات 

 :كبرية كتب عىل كل منها سؤال

 ما املقصود بالتضاريس؟ 

 وضح الفرق بني السهول والجبال من حيث الشكل؟ 

 كيف وجدت األودية؟ 

  كيف ميكن زراعات املناطق املنحدرة؟ 

 اذكر مكان يف منطقتك ميثل احد التضاريس التي تم الحديث عنها؟ 

يقوم املعلم بتعليق هذه األوراق عىل جدران الصف، ومبسـافات متباعـدة، بعـدها يقسـم 

، )املجموعـة تحـدد ادوار أفرادهـا(ات ومينح كل فـرد فيهـا صـف مجموع) 5(الطلبة الصف إىل 

ويطلب من املجموعات التوجه إىل إحدى هذه األوراق املوجودة، واإلجابة عن كـل سـؤال بعـد 

أفراد املجموعة مع بعضهم، وكتابة اإلجابـة عـىل هـذه الورقـة يف املكـان املخصـص لهـم، تشاور 

ويحدد املعلم وقت محدد لكل جولة، ويكون من خـالل قـول املعلـم تحـرك إىل السـؤال التـايل، 

تتوجه املجموعات إىل السؤال التايل باتجاه معني، وتتم اإلجراءات ذاتها، وبعد االنتهاء من كتابـة 

ات، تأخذ املجموعات جولة عىل جميع األسئلة لقـراءة كافـة التعليقـات، بالرتتيـب ونفـس اإلجاب

النمط ولكن دون إضافة مالحظات، وبعد االنتهـاء مـن جـوالت القـراءة، تعـود املجموعـات إىل 

مقرها وتبدأ بكتابة التقرير املتفق عليه من قبل أفـراد املجموعـة، والبـدء بقـراءة التقريـر عـىل 

ويكون دور املعلم هنـا املتابعـة والتأكـد مـن سـالمة املعلومـات الـواردة .  الطالبمسمع جميع

 .وتصحيحها عند الرضورة
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 )17(إسرتاتيجية 

 BACK - to - BACKالظهر بالظهر 

هو نشاط يشجع الطالب عىل العمل مع بعضهم البعض ويطـور لـديهم مهـارات االتصـال 

 .النشطةواملالحظة والتوضيح ويحفز مهارات االستامع 

 دور املعلم

املعلم يف التعلم النشط ميرس للتعلم، وهنا يطلب من الطالب ترتيب املقاعـد عـىل شـكل 

أقران بحيث يكون كل طالب معاكس لزميله، كل منهام يعطي ظهره لآلخر، كام ينبغـي التأكيـد 

 .عىل الطالب عدم االلتفات لزميله نهائيا خالل تنفيذ النشاط

 :خطوات اإلسرتاتيجية

يقـسـم املعـلـم الـطـالب إىل أـقـران وتـكـون املقاـعـد متعاكـسـة بحـيـث يـكـون الظـهـر ـبـالظهر  -1

ويسمعون بعضهام البعض عندما يبدأ النشاط، ويجب أن ال يلتفت أي طالـب إىل زميلـه يف 

 .أي وقت

والطالـب الثـاين لديـه ....) صورة، مجسـم، عـنرص حقيقـي(الطالب األول لديه محفز برصي  -2

 .ورقة وقلم

لب األول الصورة للطالب الثاين الذي يرسم وصف زميله بدقة من حيث الشـكل، يصف الطا -3

الحجم، التفاصيل، األحداث يف الصورة أو العمليات الرئيسية دون الرتكيز عىل جـودة الرسـم 

 .الفنية

يسأل الطالب الثاين أي سؤال حسب حاجته، أيضا املعلم قـد يضـبط الوقـت بحيـث يكـون  -4

 .هناك زمن محدد

 .لطالب رسوماتهم بعد انتهاء الوقتيقارن ا -5

 .قد يتبادل الطالب األدوار -6

ّيقيم املعلـم األعـامل ويركـز عـىل العمليـات واملهـارات التـي حـدثت مثـل طـرح األسـئلة،  -7
 .استخالص األفكار، االتصال
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 العلوم : املادة: مثال

 الخاليا: الدرس

اعد، ومن ثم يقوم بتقديم يقسم املعلم الطلبة إىل ثنائيات ويطلب منهم الجلوس عىل املق

صور لكل طالب من الطلبة مرسوم عىل احد الصور خلية نباتية واألخـرى خليـة حيوانيـة، وبـدأ 

احد الطالب بالرشح عن الصورة التـي بـني يديـه والطالـب اآلخـر يرسـم الخليـة واضـعا جميـع 

 األخرى، وهنا ينتبه التفاصيل عن هذه الخلية، وبعد االنتهاء يأيت دور الطالب اآلخر برسم الخلية

املعلم لطبيعة أسئلة الطالب وكيفية االنتباه للتفاصيل وغريها مـن املعلومـات املهمـة واملتعلقـة 

 . بالدرس
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 )18(سرتاتيجية اإل

 Concepts Mapخريطة املفاهيم 

 رسـوم تخطيطيـة ثنائيـة األبعـاد، توضـح العالقـات: هـي) Concept Map(خريطة املفهـوم 

 مفاهيم فرع من فروع املعرفة، واملستمدة من البناء املفاهيمي لهذه الفروع مـن املتسلسلة بني

 .املعرفة

وخريطة املفهوم هي عبارة عن سلسـلة معقـدة أو بسـيطة مـن املفـاهيم متثـل مكونـات 

وهكـذا تظهـر خريطـة .. ملفهوم آخر، هذه املكونات لها مكونات أخرى أما تشكلها أو ترتبط بها

بسيط بيـنام تتعقـد أكـرث حـني تـدخل العنـارص املـؤثرة يف املكونـات وتسـتمر املفهوم بشكلها ال

العملية بسلسلة هائلة من املفاهيم، وخرائط املفاهيم تشبه الخـرائط العاديـة مـن حيـث أنهـا 

وتورد بكـار مجموعـة مـن النقـاط . متثل طريقة للتوصل لرتكيب مفهوم معني أو تحليله ألجزائه

 : لفوائد الخرائط املفهومية أبرزهاذكرها العديد من الرتبويني

 : بالنسبة للمتعلم تساعده عىل -أ

 . التفكري بعمق وزيادة التذكر -1

 . حل قضايا التعليم التقليدية املبنية عىل الحفظ والتذكر -2

 . تنمية مهارات التفكري العليا -3

 . زيادة قدرة املتعلم عىل نقل املعلومات وزيادة التواصل بينهم -4

 : لم تساعده عىلبالنسبة للمع -ب

 . تصميم أنواع متنوعة من التطبيقات التعليمية -1

 . اكتشاف سوء فهم املفاهيم عند بعض املتعلمني -2

 مد املعلم مبرشد لكيفية عرض العالقة بني األفكار املهمة وخطط الدروس -3

 .صياغة األسئلة واالختبارات وأسئلة املقابلة الشخصية -4

 : بالنسبة للكاتب فهي تساعده عىل -ج

 .تنقيح موضوعات الكتب -1
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 . ارتقاء مستوى الدقة يف كتابات الكتب من الناحية العلمية -2

 .زيادة قدرة املتعلم عىل فهم وتذكر املوضوعات املتضمنة يف الكتب -3

وخريطة املفهوم ليست مجموعة من املفاهيم الفوضـوية بـل ال بـد مـن وجـود تسلسـل 

ملفاهيميـة، ويـرى نوفـاك وجـووين منطقي علمي عقيل للشـكل الـذي تظهـر عليـه الخريطـة ا

)Novak&Gowin ( ّأنه نظرا ألن التعلم ذا املعنى يسري بسهولة عندما توضع املفاهيم الجديدة ً

أو معاين املفهوم تحت مفـاهيم أوسـع وأشـمل، فـإن خـرائط املفهـوم ينبغـي أن تكـون هرميـة 

تحتها املفاهيم يطة، وتتدرج الشكل، مبعنى أن املفاهيم األعم واألشمل البد أن تكون يف قمة الخر

منطقيـة يف تركيـب  هـذا األمـر يعكـس رضورة أن يكـون هنالـك. األكرث خصوصية واألقـل شـمولية

 . ومتقاطعةالخرائط املفاهيمية وأن األمر ليس مجرد شبكة عنكبوتية متداخلة

 خطوات اإلسرتاتيجية 

 ).ة، الطعام، الكريسسيار(اعرض عىل الطالب بعض املفاهيم املألوفة لدى جميع الطالب  -1

اطلب منهم أن يكتبوا مفاهيم أخرى ذات عالقـة بكـل واحـدة مـن هـذه املفـاهيم الـثالث  -2

الـخرضوات، اللحـم، البـيض، : السابقة، مثال مفهوم الطعام يكتـب الطالـب املفـاهيم اآلتيـة

 . الخ.... الخبز

 األكـرث عموميـة اطلب منهم أن يرتبوا املفاهيم السابقة يف كل مفهـوم رئـييس مـن املفهـوم -3

وشمولية إىل املفهوم األقل عمومية أو من املفهوم األكـرث أهميـة إىل املفهـوم األقـل أهميـة، 

 .ستتطلب هذه الخطوة عدة دقائق

اطلب من الطلبة أن يكتبوا بأعىل الورقة وبقلم رصاص املفهـوم األكـرث عموميـة أو املفهـوم  -4

 .األكرث أهمية محاطا بدائرة أو مربع

ب أن يربطوا املفاهيم مع بعضها من القامئـة التـي قـاموا برتتيبهـا سـابقا، بحيـث اخرب الطال -5

يربط كل مفهومني معا بسهم حسب درجة الشمولية أو األهمية من أعىل إىل أسفل وتوضع 

) يحتـوي(والكلمة الدالـة هـي ) بروتني.... اللحم( كلمة دالة عىل السهم بني املفهومني مثال 

يحتوي عىل الربوتني ويـتم إكـامل جميـع املفـاهيم بـنفس الطريقـة أي لتدل عىل أن اللحم 

 .حتى تظهر جميع املفاهيم بالخريطة
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وضح للطالب أن الخريطة املفاهيمية تبدأ بقمة الهرم من مفهوم رئييس ثـم مفـاهيم عامـة  -6

ثم مفاهيم اقل عمومية ثم مفاهيم خاصـة تنتهـي بأمثلـة، ويـربط بـني املفـاهيم جميعهـا 

 .كلامت دالة

اخرب الطالب انه يف البداية ليس مطلوبا أن تكون ورقة خريطة املفاهيم نظيفة من الشطب  -7

 .الخ، كام انه بعد أن ينهوا مهمتهم يعيدوا الرسم من جديد.... أو املسح

ًخذ جولة بني الطالب وهم يرسمون خرائطهم املفاهيميـة، وشـجعهم دامئـا، وال تقـدم لهـم  -8

 .ارشاإلجابات أو املفاهيم بشكل مب

اخربهم أن الخريطة املفاهيمية هم متثيل مميـز ملـدى فهمهـم، وان الشـخص الـذي يخلـط  -9

 ً.املفاهيم مع بعضها ال يعترب دقيقا علميا

شجعهم عىل اإلبداع واخربهم انه ال يوجد متاثل يف رسم خرائط املفاهيم بل ال بد أن يكـون  -10

 .هناك اختالف ولكن األهم تطبيق القاعدة

راجعوا الخريطة ويضيفوا لها أفكارا أخرى مـن خـالل تكـوين مفـاهيم قـد اطلب منهم أن ي -11

 .تتبادر إىل أذهانهم

 .يعرض الطالب الخرائط عىل زمالئهم -12

بعد أن ميارس الطالب بناء خارطة املفاهيم، اطلب منهم يف حصة الحقة كيفية بناء مفاهيم  -13

 .عن مفهوم رئييس آخر

   العلوم: املادة: مثال

  الشمسية املجموعة: الدرس

 تتكـون مـن مفـاهيم أخـرى كالكواكـب : يوضح املعلم مفهـوم املجموعـة الشمسـية وهـي

 .الخ... والنجوم والغازات

  الكواكب كجزء من املجموعـة الشمسـية لهـا مكونـات تـرتبط بهـا ومنهـا عطـارد والزهـرة

 .الخ..... واألرض واملريخ

 إلخ. .األرض ككوكب يتكون من قارات وبحار ومحيطات وغالف غازي. 
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 إلخ.. القارات تتكون من جبال وسهول وهضاب. 

 الخ......الجبال تتكون من صخور بركانية أو رسوبية. 

 الخ... الصخور الرسوبية تتكون من صخور رسوبية عضوية وكيامئية. 

  إىل أن نصل إىل اصغر املفاهيم املراد تدريسها للطلبة، وفـق رسـم يبـدأ مـن األعـىل بوضـع

 .ع املفاهيم األخرىاملفهوم ومن ثم تتفر

 التغذية :  الدرس  املادة العلوم: مثال

يطلب املعلم من الطالب أن يقوموا برسم خريطة مفاهيم للمفهوم العام التغذيـة كـام يف 

 .التايلالشكل 
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 )19(اإلسرتاتيجية 

 Guided Imageryاملخيلة املوجهة 

ب الخيـال النشـط واإلبـداع إسرتاتيجية املخيلة املوجهة هي التي تركـز عـىل تعلـيم الطـال

 .والتأمل، ومن األنشطة لعب األدوار والتمثيل وكتابة القصص والروايات والخيال العلمي

 مزايا هذه اإلسرتاتيجية 

 .يتم تحفز الطالب لتوليد صورة ذهنية خاصة بهم عن طريق موضوع الدرس -1

 .ىل تذكر املعلوماتيكون الطالب صورا ذهنية مبارشة حول األفكار واملفاهيم وتساعدهم ع -2

هذه التقنية مفيدة لهم ومحفزة ويصبح الطالب أكرث تهيئـة قبـل تقـديم الـدرس مـن قبـل  -3

 .املعلم

 . مناسبة لجميع املراحل التعليمية وألي محتوي من محتويات املادة التعليمية -4

 .تراعي اهتاممات الطالب البرصيني وتجعلهم أكرث فاعلية أثناء القراءة -5

 :اتيجيةخطوات هذه اإلسرت

تهيئة الطالب قبل البدء بهذه اإلسرتاتيجية، اخربهم بأنك ستقرتح لهم بعض املواضـيع حتـى  -1

 .يتخيلوها يف أذهانهم

 .اجعل كل طالب يعمل مع زميل له -2

 .بناء، حيوان، طعام: اقرتح لهم صورة معينة مثال -3

طالـب امنح الطالب بعضا من الوقت حتى تتشكل الصورة يف أذهـانهم بحيـث يتخيـل كـل  -4

 .هذه الصورة يف ذهنه قبل أن يتشارك مع زميله

اطلب من الطالب معاينة قطعة القراءة املختارة، وأكد عليهم أن يولوا اهتامما كبريا بالصـور  -5

 .واألشكال والرسومات يف القطعة
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اخرب الطالب أن يغمضوا أعينهم ويتنفسوا بعمق لبعض الوقت، ويسـرتخوا، بعـد ذلـك قـدم  -6

ل عرض خلفيـة عـن بعـض املعلومـات للموضـوع الـذي سـوف يتخيلونـه، التمرين من خال

وشجعهم عىل أن يستخدموا جميع حواسهم عندما يتخيلون، األصوات، املشاعر، العواطـف، 

واقرتح صورة للطـالب يف كـل . الخ.... األحاسيس الجسدية، مثل حركة األقدام، األيدي، امليش

 .هم وقتا ليفكروا، ويتخيلوا ما تقوله لهمجملة وتوقف لبعض الوقت بعد كل جملة لتمنح

اسأل بعد ذلك عن تأمالتهم بعد تنفيذك للتمرين، ماذا كتبوا بعد التخيـل؟ هـل لـديهم أي  -7

أسئلة عند محاولتهم للتخيل وتكوين صورة ذهنية؟ وتعترب مثل هذه األسئلة محفزة لهم يف 

 .كتابة وتلخيص األفكار واملعلومات التي نشأت بعد تخيلهم

دم لهم مترين بعد مامرسة الطالب لعمليات التخيل من خالل قطعـة قـراءة تحتـوي عـىل ق -8

أو صور أو أشكال مساعده لهم واجعلهم يتخيلون بأنفسهم مـن خـالل مجموعـات صـغرية 

 .مجموعات ثنائية، بحيث يتعاقبون األدوار يف التخيل بعد قراءتهم لكل جملة يف القطعة

    العلوم : املادة:مثال

 الدورة الدموية يف جسم اإلنسان: سالدر

يبدأ املعلم بالقول للطالب سنقوم اآلن بتخيـل الـدورة الدمويـة يف جسـم اإلنسـان بكافـة 

لـنغمض أعيننـا ونطلـق العنـان : مراحلها، والتي سنأخذ فيهـا رحلـة داخـل جسـم اإلنسـان، أوال

 .....لتفكرينا ونتخيل، هيا لنبدأ الرحلة

 اهااا عن لونه احمر داكـن مائـل إىل الزرقـة، , ر إىل الدم القادم من القلبنحن اآلن يف الرئتني، ننظ

ماذا يشبه هذا اللون؟ هل يشبه لون سيارة رأيتها من قبل أم لون مـاذا؟ هـل تعرفـون ملـاذا لونـه 

 .بهذا الشكل؟ ملاذا؟ انا أقول لكم، ألنه حمل ثاين أكسيد الكربون القادم من الجسم

 ل الحمولة لقـد تحـررت جزيئـات ثـاين أكسـيد الكربـون واتحـدت مـع انظروا إنها عملية تعدي

األكسجني القادم من التنفس، يا الهي لقد بدأ لون الـدم يتغـري لقـد أصـبح لونـه زاهـي اللـون، 

 .كألوان الورود الحمراء الجميلة، أتعرفون ملاذا؟ ألنه محمل باألكسجني والعنارص املفيدة للجسم
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  بدأ يعود من خالل األوردة الرئويـة، هـا إىل أيـن يـذهب؟ انـه اآلن بدأت رحلة العودة لقد

ذاهب إىل األذين األيرس من القلب، الحظوا انه يتقلص فيدفعه إىل البطـني األميـن، إذا هـذا 

 .ما نشعر به من نبضات الدم يف تحت الجلد

 ضع يدك عىل أي مكان من جسمك وتحسس النبضات، هل تشعر بهـا؟ تـك تـك، تـك تـك .

شوار مع الدم انه يخرج عرب الرشيان األورطي، عرب األوردة األصغر، هاهي األعضاء لنكمل امل

 .واألنسجة تتناول غذائها عرب الشاريني واألوعية الدموية الشعرية

  ها هو الدم يعود عرب األوردة الصغرية التـي متـتص الـدم غـري املؤكسـد، وتنتقـل إىل األوردة

فني األعىل واألسفل، والتي تصـب الـدم يف الجـزء األميـن األكرب، ثم تنتقل إىل الوريدين األجو

من القلب، وينتقل بعدها إىل الرئتني، من خالل الرشيان الرئـوي، وهنـا تـتم عمليـة تحريـر 

 .ثاين أكسيد الكربون من جديد

  يف حال وجدت أسئلة يجيـب عنهـا (واآلن أيها الطالب األعزاء لنفتح أعيننا، من لديه سؤال؟

 ). الطريقةاملعلم، ويكمل

 لنكتب عىل الورقة إجابة األسئلة التالية: الخطوة اآلن هي. 

 ملاذا يكون لون الدم احمر داكن أو احمر زاهي؟ 

 ما اسم الرشيان الذي ينقل الدم من القلب إىل الرئتني؟ 

  ؟أجسامناما هو رس النبضات التي نشعر بها يف 

  بعــد هــذه الطريقــة قــم

ــة نصـــوص قصـــرية  للطلـب

لبـة التخيـل واطلب من الط

 .وكتابة ما تخيلوه
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 )20(إسرتاتيجية 

 Frayer Modelمنوذج فراير 

 هو عبارة عن منـوذج مقسـم إىل أربعـة أقسـام يف مركـز النمـوذج يكـون املفهـوم، واألجـزاء

للـدرس التعريف، املزايا، األمثلة، الالأمثلة، وهي طريقة تستخدم يف مرحلة التهيئـة : األربعة هي

 واملفـاهيم يم الخاطئة والقبلية وكـذلك ربـط خـربات الطالـب السـابقة باملواضـيعالكتشاف املفاه

الجدـيـدة، وـقـد تـسـتخدم للتقـيـيم، وـمـن املمـكـن اـسـتخدامها يف مجموـعـات أو بـشـكل ـفـردي، 

 .وتستخدم ألي موضوع من املواضيع الدراسية

 خطوات اإلسرتاتيجية 

اهيم القبليـة والخاطئـة، مـثال اذكـر يسأل املعلم الطالب عن خرباتهم السابقة الكتشاف املف -1

أمثلة عن الطيور، وعند سامع اإلجابة مـن قبـل املعلـم قـد يكـون هنـاك إجابـات صـحيحة 

وأخرى خاطئة، ليبدأ املعلم هنا بالحديث عن الطيور ومزاياها والال أمثلة مع التربيرات عـن 

 .غري املعدة طيور

 .قد تستخدم بعد عملية التعلم كتقويم أو نشاط -2

املمكن أن تستخدم بعد تنفيذ مرحلة االكتشاف، بعد أن يجري الطالـب تجربـة عمليـة من  -3

ويتحقق من التجربة بخطوات علمية حتى يتوصل إىل بناء معارف حول مفهوم معني، فمن 

الـخ، حتـى يتكـون لديـه .... املمكن أن يقيس ويالحظ ويسـتنتج ويـربط وينـاقش ويجـرب

 .لنموذج لتدوين خرباتهمعلومات عن ما يتعلمه ثم يقدم له ا

من املمكن أن يختار املعلم عدة مفاهيم جديدة، ويشكل مجموعات لتقـوم كـل مجموعـة  -4

 .بكتابة املفهوم بناء عىل منوذج فراير

ال بد أن يشجع املعلم الطالب عىل النقاش خالل صياغة التعريـف أو كتابـة املزايـا واألمثلـة  -5

 .والال أمثلة
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   الرياضيات: مثال املادة

 املثلث: الدرس 

يقوم املعلم برشح املثلث للطالب مبينا املفهوم والخصـائص واألمثلـة الدالـة عليـه وطـرح 

 .بعض األمثلة غري الدالة عليه ويطلب من الطلبة بعد ذلك انجاز درس املثل وفق منوذج فراير

 وهو شكل ثنـايئ األبعـاد مكـون مـن الهندسة  هو أحد األشكال األساسية يف:مفهوم املثلث ،

 .قطع مستقيمة ، وتلك األضالع هيأضالع تصل بينها ثالثة رؤوس ثالثة

 له ثالثة رؤوس/ له ثالثة أضالع/  درجة180مجموع الزوايا فيه : خصائص املثلث. 

 مثلث قائم الزاوية/ مثلث متساوي الضلعني/ مثلث متساوي األضالع :لدالةاألمثلة ا. 

 املستطيل. / املربع. / الدائرة: األمثلة غري الدالة . 

 .التايلكام يف الشكل 
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 )21(إسرتاتيجية 

 Clock Buddiesأصدقاء الساعة 

ن أقـرانهم تقدم هذه اإلسرتاتيجية طريقة سهلة ورسيعة للمعلمني لحث الطالب عىل تكوي

للعمل يف مجموعات ثنائية وتجنب مشاركة األقران ذاتهم يف كـل نشـاط، وهـي تناسـب طـالب 

 . املرحلة االبتدائية

 :خطوات اإلسرتاتيجية

استخدم هذه اإلسرتاتيجية عندما تريد من الطالب أن يتشاركوا يف املناقشة أو مراجعة درس  -1

 .أو قراءة نص

استخدام اإلسرتاتيجية، واخربهم أن علـيهم البحـث عـن امنح كل طالب منوذجا للساعة قبل  -2

 .زميل لهم رقم يف الساعة، وذكرهم انه ينبغي عليهم عدم مشاركة نفس الزميل مرتني

اخربهم انه عندما يجدون القرين للساعة املحددة، فان كـل صـديق يجـب أن يكتـب اسـم  -3

 .زميله اآلخر يف ساعته، بالوقت ذاته املحدد لذلك الزميل

ا يكتب الطـالب أسـامء جميـع الطـالب يف السـاعة، اخـربهم أن يضـعوا السـاعة عـىل عندم -4

 .الطاولة

عندما تكون مسـتعدا السـتخدام النمـوذج اطلـب مـنهم أن يشـاركوا زمـيلهم عنـد السـاعة  -5

املحددة أو التي يحددها املعلم، ثـم يـذهب الطـالب إىل زمالئهـم املـدونني بهـذه السـاعة، 

 . ويف كل مرة يتم تغيري الساعةوينفذون النشاط املطلوب،

 اللغة العربية : مثال املادة

 الهمزة: الدرس

يقوم املعلم بتوزيع مناذج الساعة عىل الطلبة، ومن ثم يطلب مـن الطلبـة تحديـد احـد 

الزمالء عند كل عقرب من عقارب الساعة، مع عدم تكرار اسم احـد الطـالب، وإذا كـان عـدد 

ـن اـسـتخدام ـن املمـك ـري ـم ـة كـب ـدأالطلـب ـا، ويـب ـة عليـه   أنـصـاف الـسـاعة ووـضـع أـسـامء الطلـب
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 :اآليتاملعلم بطرح األسئلة كام يف املثال 

، ولإلجابـة عـن السـؤال )يطـرح السـؤال بشـكل شـفوي(اكتب كلمة عائد بشكل صـحيح 

بعدها يقوم الطلبة بذكر إجاباتهم ويكون يف كل مـرة االختيـار عشـوائيا ). 3(اذهب إىل الساعة 

 .نت إجابته خاطئة يقوم بتصحيحهالإلجابة، ومن كا

 ).9(اكتب كلمة مؤمن بشكل صحيح، توجه إىل الساعة 

 ).12(اكتب كلمة مأتم بشكل صحيح، توجه إىل الساعة 
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 )22(إسرتاتيجية 

 Visualization mental التصور الذهني

، وتـأيت بعـد 1988وهي إسرتاتيجية تعليمية ابتكرها كل من هارست وشورت وبـورك عـام 

راءة املحتوى سواء كان هذا املحتوى قصة أو محتـوى علمـي، مـن خـالل الرتكيـز عـىل األفكـار ق

الواردة يف املحتوى وكذلك املفاهيم، لريبط الطالب األفكار الواردة يف الدرس وليعمـق يف التفكـري 

 . من اجل االستيعاب خالل الرسم

 تصورا ذهنيـا، كـأن تصـبح وهي إسرتاتيجية يجب أن تعلم للطالب قبل تطبيقها، وتستلزم

 .القصة عبارة عن فلم فيديو يف ذهن الطالب أو صورة كاملة ومرتابطة

وتـسـتخدم يف محـتـوى حـتـى يف الرياـضـيات ـمـن ـخـالل رـسـم محـتـوى الـسـؤال واألـشـكال 

 .الهندسية، وقد تنفذ فرديا أو عىل شكل مجموعات صغرية

 :خطوات اإلسرتاتيجية

 .ذهنيبداية يتم توضيح مفهوم التصور ال -1

اقرأ النص أو املحتوى ثم اطلب من الطالب أن يغمضوا أعيـنهم ويتخيلـوا أنهـم يشـاهدون  -2

 .فيلام

بعد قراءتك للقصة أو النص أو املحتوى العلمي أو مسألة الرياضيات، بني لهم انـك تخيلـت  -3

 .املحتوى وستقوم برسم ما يدور يف ذهنك

ب، ألنه ال بـد مـن معرفـة الطـالب ارسم الصورة عىل السبورة بحيث يشاهدها جميع الطال -4

 .كيف تتم؟ وال بد من تدريبهم عىل الطريقة

وضح للطالب انه ليس الهدف من هـذه الطريقـة هـو الرسـم، بـل هـو اسـتيعاب املحتـوى  -5

 .والتفكري به بشكل أكرث عمقا وتولد األفكار نحوه

لهدف من هـذا وملاذا رسمتها؟ وما ا. اسأل الطالب عن تفسرياتهم حول الصورة التي رسمت -6

 .الرسم، وماذا تعني لك هذه الرسمة؟ ثم قدم لهم تفرسك نحو رسمتك
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 .بعد أن يقرءوا املحتوى اطلب منهم أن يرسموه -7

 . طالب لكل مجموعة4-5قسم الطالب إىل مجموعات صغرية بعدد  -8

اطلب منه أن يتشاركوا يف النقاش برشط أن من يصل إليه الدور لعرض رسمته ال يفرسها إال  -9

 أن يفرس الطلبة اآلخرين رسمته وما تحتويه مـن رسـومات توضـح األفكـار ذات الصـلة بعد

 .باملحتوى

من املمكن استخدام هذه اإلسرتاتيجية قبل القراءة بالطريقة ذاتها وذلك السرتجاع املفـاهيم  -10

القبيلة واملعلومات السابقة، سواء مـن خـالل التعليقـات أو الكلـامت أو العبـارات، كتهيئـة 

 . لربطها بالدرس الجديدللدرس

يجـب أن ـيـدرك املعلـم أن املتعلـمـني البرصيـني يفـضـلون هـذه اإلـسـرتاتيجية كثـريا يف رـبـط  -11

 الـذين املعلومات والعلوم واملفاهيم واألفكار مع بعضها البعض، بعكـس املتعلمـني السـمعيني،

 .يرون هذه اإلسرتاتيجية مضيعة للوقت

 الرياضيات : املادة: مثال

 جمع الدرس يف ال

 :يقوم املعلم بطرح مسألة رياضية عىل الطالب بأن وتتكون من الجمل اآلتية

  دنانري، قالت له اذهب إىل السوبر ماركت واحرض حليب بدينار، ودينار ) 3(أم خالد أعطته

 .سكر، ونصف دينار بسكويت، وارجع الباقي

 السؤال هنا كم بقي مع خالد؟ 

  يحمـل تعطيه املبلغ، وصورة له وهو يف السوبر ماركتيقوم املعلم برسم صورة الم خالد وهي 

 .األغراض، ويكتب حل املسألة الحسابية

 ،تكون بعدها يقوم املعلم بطرح سؤال عىل الطلبة من هذه الصيغة أو باختيار أي صيغة أخرى 

بدرجة أصعب منهـا، ويشـكل لهـم مجموعـات، ويطلـب مـنهم رسـم التصـور الـذهني لـه 

 .ة، وفق الرتتيب الذي تم ذكره سابقاوإعطاء اإلجابة الصحيح
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 )23(إسرتاتيجية 

 Survival Wordsمعنى الكلمة 

 :خطوات اإلسرتاتيجية

 .يقوم املعلم بقراءة الدرس قبل تدريسه للطالب -1

اخرت الكلامت أو املفاهيم من محتوى الدرس والتي تعتقد بأنها قـد تعـوق اسـتيعاب تعلـم  -2

 .الطلبة للدرس

 .ملوجود يف األسفلقدم للطالب النموذج ا -3

 .يكتب الطالب ما يعرفه عن الكلامت أو املفاهيم يف النموذج -4

 .تقسيم الطالب إىل مجموعات صغرية -5

 .يتشارك أفراد املجموعة حول معاين الكلامت املتفق عليها -6

 .يراقب املعلم العمليات بني أفراد املجموعات -7

   اللغة العربية : مادة: مثال

 القرية : درس

 املعنى د ج ب أ الكلمة

      الرحى

      البساط

 . أنا اعرف املعنى واستخدم الكلمة:  أ 

 .أنا اعرف املعنى ولكني ال استخدم الكلمة: ب

 . لقد رأيت الكلمة ولكني ال اعرفها:  ج

 .مل أشاهد ومل اسم الكلمة من قبل : د
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 )24(إسرتاتيجية 

 Tiered Instructionاألنشطة املتدرجة 

 التي تعنى التعليم بطرق متميزة يستخدم املعلم مستويات متنوعة من املهام يف الصفوف

يضمن بها اكتشاف الطالب لألفكار واستخدام املهارات يف مستوى مبني عىل مـا يعرفـه الطـالب 

مسبقا ومشجع لنموهم، وأثناء عمـل الطـالب عـىل درجـات متنوعـة مـن الصـعوبة يف مهـامهم 

ن نفس األفكار األساسية ويعملون عىل مستويات مختلفة مـن وأنشطتهم، فان جميعهم يكتشفو

التفكري، ويف نهاية املطاف فإن جميع املجموعات تجتمع معـا للمشـاركة والتعلـيم مـع بعضـهم 

 .البعض

 :ينبغي أن تتصف األنشطة املتدرجة باآليت

 .عمل مختلف بشكل كبري -1

 .متساوية بالفاعلية والنشاط -2

 .نشاطمتساوية من حيث االستامع وال -3

 .عادلة من حيث التوقعات والزمن الالزم -4

 .يتطلب استخدام املفاهيم األساسية، املهارات، األفكار -5

 :ميكن تدريج األنشطة بناء عىل

 :التدرج عىل مستوى التحدي -1

 .استخدم تصنيف بلوم كمرشد لتطوير املهام يف مستويات مختلفة من التحدي

 :مستويات عقلية منخفضة من بلوم

 معرفة(مئة بعنارص القصة اكتب قا.( 

  فهم(اكتب ملخصا للكتاب.( 

  تطبيق(ادعم استنتاج حول الشخصية الرئيسية يف الكتاب مع األدلة.( 

 :مستويات عقلية عليا من بلوم

  تحليل(ناقش موضوعا أو غرضا للمؤلف من تأليف الكتاب.( 
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  تركيب(ابتكر نهاية جديدة للقصة.( 

  تقويم(انقد كتابة املؤلف ووضح رأيك.( 

 :التدرج عىل مستوى التعقيد والصعوبة -2

عندما تبني أنشطة حسب صعوبتها، فانك تقدم مهاما متنوعة تتنـاول مسـتوى االسـتعداد 

للطالب، من املستويات االستهاللية إىل املستويات األكرث تجريدا، وامللموسة بشكل أقل، والعمـل 

الب ذي املستوى األعىل بدال من مجـرد كونـه املتقدم، وكن حريصا يف تقديم العمل املتقدم للط

 .عمال طويال وكثريا

 :مثال

بعد قراءة مجموعة من الطالب ألحداث القصـة الجاريـة يف مجلـة األطفـال مثـل ظـاهرة 

االحتـبـاس الـحـراري الـتـي تـحـدث اآلن يف الـعـامل، ـفـان الـطـالب يكمـلـوا نـشـاطا متامـيـزا مرتبـطـا 

 :مبستويات الصعوبة كام ييل

  ـارة ـعـن إـعـالن للخدـمـة العاـمـة :األوىلاملجموـعـة  خاـصـة( يكـلـف الـطـالب بنـشـاط عـب

( يستخدمون األناشيد، الشعارات، الفن، لتوصيل رسـالة إىل املجتمـع تفيـد ) باملجتمع

 ).ملاذا تعترب ظاهرة االحتباس الحراري مشكلة عاملية يجب علينا منعها

 فهم زمالئهم حول ظاهرة يجري الطالب دراسة مسحية عن معرفة و: املجموعة الثانية

االحتباس الحراري، فهم يصممون عددا محددا من األسئلة ويقـررون كيـف يعرضـون 

 ).الخ .... ًرسام بيانيا، تقريرا إخباريا،(نتائجهم 

 الطالب يناقشون خطورة ظاهرة االحتباس الحراري، وكـل مجموعـة :املجموعة الثالثة 

 .مقرتحاتهم وآراءهمتعرب عن رأيها مع تقديم األدلة التي تدعم 

 :التدرج عىل مستوى املصادر -3

استخدم مادة عند مستويات مختلفة من القـراءة والتعقيـد لتـدريج األنشـطة بواسـطة 

املصادر، الطالب الذين يسـتخدمون املصـادر املتدرجـة قـد ينشـغلون وينهمكـون يف النشـاط 

 ، أو)ة التلـوث البيئـي؟اوجد خمس مساهامت قام بها اإلنسان للحـد مـن ظـاهر: مثال(نفسه 
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كمجموعة واحـدة يبحثـون : مثال(قد يعملون يف أنشطة مختلفة ولكن بنشاط مرتبط باملوضوع 

 ).عن النباتات يف الصحراء بينام املجموعة الثانية تبحث عن الحيوانات يف الصحراء

 : مثال

 خرج  اقرأ موضوعا عن ظاهر االحتباس الحـراري يف الكتـاب ثـم اسـت:املجموعة األوىل

 .خمسة أمثلة مسببة للظاهرة

 ابحث يف مراجع عديدة يف املكتبـة ثـم اجمـع معلومـات عـن ابـرز : املجموعة الثانية

 .الدراسات العلمية التي يؤكد اثر ثاين أكسيد الكربون يف ظاهرة االحتباس الحراري

 اكتب بحثا مستخدما االنرتنت عن ظاهرة االحتباس الحراري مـدعام: املجموعة الثالثة 

 . بحثك بالصور والرسومات البيانية

 :التدرج عىل مستوى املخرجات -4

 .يستخدم الطالب املواد نفسها ولكن ما يعلمونه مع هذه املواد مختلف

 حدد جميع الطرق يف تجميع القطع الهندسية: املجموعة األوىل. 

 حدد جميـع األمنـاط املختلفـة التـي ميكنـك تصـميمها مـن القطـع: املجموعة الثانية 

 .الهندسية

 صمم رسام بيانيا لتوضيح جميع األنـواع املختلفـة املمكنـة مـن القطـع: املجموعة الثالثة 

 .الهندسية

 :التدرج عىل مستوى العمليات -5

 .يعمل الطالب عىل املخرجات ذاتها، ولكنهم يستخدمون عمليات مختلفة للحصول عليها

 ما هي خصائص العامل؟: مثال
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 خطا للزمن موضحا عليه أسامء العلامء واهم انجازاتهم ارسم :املجموعة األوىل. 

 اخرت اثنان أو ثالثة من العلامء وقارن بني انجازاتهم يف مخطط فن:املجموعة الثانية . 

 اكتب قامئة باإلعامل والخصـائص الشخصـية التـي أظهرهـا العلـامء : املجموعة الثالثة

 .ورتبها تنازليا حسب درجة األهمية

 :توى اإلنتاجالتدرج عىل مس 6-

 .يتم تشكيل مجموعات من الطالب بناءا عىل ذكاءات الطالب حسب طريقة جاردنر

 .درس دورات كوكب األرض: مثال

 صـمم كتابـا لرسـوم متحركـة : املجموعـة األوىل)flip book ( أو منوذجـا يوضـح دورة

 ).مكاين/ برصي(األرض حول الشمس 

 ئك بحيث متثل املجموعة مفهوم دورة كون مجموعة ثالثية مع زمال: املجموعة الثانية

 ).حريك(كوكب األرض حول الشمس مع دورة القمر 

 اعمل جدول زمنيا يوضح موقع مدينة عامن تجاه الشمس يف سنة: املجموعة الثالثة. 
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 )25(إسرتاتيجية 

 Concept Webشبكة املفاهيم 

 :خطوات اإلسرتاتيجية

 .ل مثال بسيطيدرب املعلم الطالب عىل اإلسرتاتيجية من خال -1

يقرأ الطالب القطعة جيدا ليستخلصوا الفكرة الرئيسية أو املفهـوم الـرئييس ثـم يكتبوهـا يف  -2

 .منتصف شبكة املفاهيم

 .يتابعون القراءة ويستخلصون األفكار أو املفاهيم الفرعية ويضعونها يف شكل شعاعي -3

اهيم فرعيـة أخـرى يتابعون القـراءة ليضـعوا األمثلـة وان كانـت هنـاك أيضـا أفكـار أو مفـ -4

 .يكتبونها يف ما يقابلها من مفاهيم فرعية أكرث عمومية

 .يقسم املعلم الطالب إىل مجموعات صغرية -5

 .يقارن الطالب أعاملهم مع بعضهم البعض وقد يضيفون أو يعدلون -6

 .يناقش املعلم الطالب عن األفكار الواردة يف املحتوى -7

 إسرتاتيجية شبكة املفاهيم، ومن ثم يطلب يقوم املعلم برشح مثال أمام الطالب مستخدما

 . من الطلبة استخدام الشبكة لحل سؤال يطلبه
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 العلوم : مادة: مثال

 أشكال املادة: درس
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 )26(إسرتاتيجية 

 )SQ3R(القراءة الفعالة 

Survey, Question, Read, Recite, Review 

ُة منظمـة، وضـعت ملسـاعدة إسرتاتيجية الخطوات الخمس للقراءة املركَّزة هـي إسـرتاتيجي

َّالطالب يف قـراءة الكتـب والنصـوص العلميـة بطريقـة فعالـة وصـاحب هـذه اإلسـرتاتيجية هـو 

من جامعة والية أوهايو وقد اكتسـبت هـذه اإلسـرتاتيجية شـهرة ال ) 1941(فرانسيس روبنسون 

اختـري لهـا يجعـل من أجل املبادئ العلمية التي تقوم عليها فقط وإمنا ألن االسم أو الرمز الـذي 

مـن مجمـوع األحـرف الخمسـة األوىل  حيث يتكـون االسـم عملية تذكر خطواتها الخمس سهلة

، Read (R(اقـرأ ،Question(Q)، اسـأل S) Survey( تصـَفح/استطلع: ألسامء الخطوات الخمس

 Review (R). راجعRecite (R),تسميع 

 Survey تصّفح: الخطوة األوىل

ح املادة املنوي قراءتها وذلك بـالنظر إىل جميـع العنـاوين وتعني استطالع أو مسح أو  تصفُّ

وقراءة الفقرة األوىل والنظـر إىل ) إن وجدت(الواردة يف الفصل وقراءة الخالصة الواردة يف نهايته 

ٍّالكلامت البارزة وهذه العملية التي ال تستغرق وقتا طويالً تهيئ القـارئ نفسـيا وعقليـا للـامدة  ٍّ ً

ِّته إىل قراءة هادفة وتجعله يتعرف مسبًقا عىل األفكـار واملوضـوعات ويكـون فكـرة ِّوتحول قراء َّ

ًعامة عن طبيعة املادة التي سيقرؤها وتجعل قراءته تسري من العام إىل الخاص متشيا مع مبـادئ 

التعلم النفسية ويف هذه الخطوة يتعـرف الطالـب عـىل الـنص الـذي يقـرؤه مـن خـالل عنوانـه 

 : سة لفقراته بحيث يجيب عن السؤالنيواألفكار الرئي

 ُّعن أي يشء يتحدث النص ؟ َّ َّ 

 وإذا كان النص يصاحبه رسـوم أو .....الفقرة الثانية ؟..... َّعن أي يشء تتحدث الفقرة األوىل ؟

ِّصور أو جداول فننبه الطالب إىل تأملها لتعينه عـىل أخـذ فكـرة عامـة عـن الـنص عـىل أن  َّ ُِّ

 .ِّوس املواد التي يدرسهايعمم ذلك يف جميع در
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  Questionاسأل  :الخطوة الثانية

َّبعد تكوين فكرة عامة عن املادة املقروءة، ولـيك تتحـول إىل هادفـة يضـع القـارئ أسـئلة 

أو حـول ) إن وجـدت(حول املادة، فيضع سؤاالً حول العنوان وأسـئلة حـول العنـاوين الجانبيـة 

ُد لدى القارئ حافزا للقراءة وتساعد فـيام بعـد عـىل تـذكر ِّهذه األسئلة تول... األفكار التي دونها ً

هي األدلة  ِّاملادة وإبراز النقاط واألفكار املهمة يف النص، ومن األسئلة ما هي الفكرة الرئيسية؟ ما

مـن؟ : التي تؤيد الفكرة الرئيسية؟ ما هي التطبيقات واألمثلة؟ يجب استخدام أسـئلة مـن نسـق

، رضورة وضـع )نعـم، ال(؟ أين؟، مع مراعاة االبتعاد عن األسـئلة املغلقـة ماذا؟ متى؟ ملاذا؟ كيف

 .أسئلة حول العناوين، والكلامت امللونة، األهداف، الصور

  Read اقرأ: الخطوة الثالثة

ح ووضع األسئلة يبدأ القارئ بقراءة املـادة بشـكل مركَّـز بهـدف اإلجابـة  بعد عملية التصفُّ

ها ويرغب يف اإلجابة عنها ويجب أن يتـذكَّر القـارئ األسـئلة حسـب عن جميع األسئلة التي أثار

ترتيبها وأن يقرأ املادة بالتدريج ويتأكد أن لديـه اإلجابـة عـن كـل سـؤال يف أثنـاء القـراءة، مـع 

 :مراعاة التنبيهات اآلتية

 القراءة ببطء والرتكيز عىل قسم واحد بوقت واحد. 

  تم وضعها مسبقاالبحث بفاعلية عن إجابات األسئلة التي. 

  ،عدم ترك املحتوى غري املألوف أو تجاوزه، بل وجـوب البحـث عـن تعريفـات املصـطلحات

 .واملفاهيم الجديدة

  تدوين املالحظات حول املفـاهيم أو األشـياء الغـري مفهومـة، والعالقـات بـني املعلومـات أو

 .األفكار

 ا من خالل القراءةتعديل من األسئلة التي متت كتابها، وإضافة أسئلة أخرى إليه . 

  Reciteتسميع : الخطوة الرابعة

ًبـعـد الـفـراغ ـمـن ـقـراءة اـملـادة املـقـرر قراءتـهـا يـضـع الـقـارئ الكـتـاب جانـبـا ويـحـاول أن َّ 
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يستذكر ما قرأ وأن يجيب عن كل سؤال طرحه عىل نفسه يف الخطـوة الثانيـة وميكـن اسـتعامل 

 .ت الكتابكلامت القارئ الخاصة لإلجابة بدل الرجوع إىل كلام

ً إن عملية االستذكار هنا مهمة جدا واهم من قراءة املادة مرة ثانية بل تكاد تكـون رشطـا  َّ ٍّ

ِّمسبًقا لقراءة املادة مرة ثانية ألن ذلك نشـاط عقـيل يسـاعد عـىل التـذكر مـدة أطـول ويشـكل  ُ َّ َّ

ِّأساسا جيدا لفهم الفقرات الالحقة ويزود بتغذية راجعة ً ً. 

  Reviewراجع  :الخطوة الخامسة

ٍالنسيان أمر طبيعي لدى القارئ وميكن أن يحدث أحيانا بعد ثوان قليلة من القـراءة ولـذا  ً

 :وجب

 .العودة إىل اإلجابة يف الكتاب لكل سؤال مل ينجح القارئ يف استذكاره يف الخطوة الرابعة -1

 .ة للامدةٍّمراجعة املادة كليا وعىل الفور وكذلك إجراء مراجعة الحقة دوري: ًوثانيا -2

 .استعراض املصطلحات -3

 .التأكد من اإلجابة عن جميع األسئلة -4
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 )27(إسرتاتيجية 

 Reciprocal Teaching التدريس التباديل

هي إحدى اسرتاتيجيات القراءة ويستخدم الطالب فيها أربعة مهارات هي مهارات التنبـؤ، 

ذه املهـارات األربـع يـتعلم كام أنـه ومـن خـالل اسـتخدام هـ. بناء األسئلة، التوضيح، والتلخيص

الطالب كيفية تعيني أغراض القراءة، والقـراءة الناقـدة، وتقـويم أنفسـهم، والعثـور عـىل الفكـرة 

الرئيسية يف النص، واملعلم بالبداية ينمذج الطريقة من خالل الحوار التفاعيل مع الطالب مبثـال، 

 يكلـف املعلـم الطـالب بتنفيـذها، وبعد أن ميارس الطالب الطريقة ويتعرفوا عىل كيفية إجرائها

طـالب يف ) 4-2(حيث يقسم الطـالب يف هـذه اإلسـرتاتيجية إىل مجموعـات صـغرية تـرتاوح بـني 

 .املجموعة الواحدة

 :خطوات اإلسرتاتيجية

عندما تقدم إسرتاتيجية التـدريس التبـاديل ألول مـرة نـاقش الطـالب ملـاذا تكـون النصـوص  -1

للفهم؟ وكيف تساعدهم إسـرتاتيجية التـدريس التبـاديل واملحتويات يف بعض األحيان صعبة 

 .عىل تقويم أنفسهم أثناء القراءة؟

 :قدم للطالب وصفا عاما لإلسرتاتيجية موضحا لهم اإلسرتاتيجيات األربع املتضمنة فيها وهي -2

 حيث أنها تتيح الفرصة للطالب تعريف املعلومات وربط األفكـار املهمـة يف : التلخيص

بدعون بتلخيص الجمـل ومـع الوقـت واملامرسـة يتقـدمون لتلخـيص والطالب ي. النص

 .قطعة كاملة أو درس كامل

 وهي تلـزم الطـالب أن يقـرروا أي املعلومـات واألفكـار التـي تعـد األكـرث : بناء األسئلة

وبعـد ذلـك يـدربون أنفسـهم وأقـرانهم عـىل طـرح األسـئلة . أهمية لتقدميها كأسـئلة

ن أيضا إىل معلومات ومعارف جديدة يطبقونها عـىل للوصول إىل إجابات، وقد يتوصلو

 .الجمل والنصوص

 التوـضـيح مفـيـد خاـصـة للـطـالب اـلـذين ـلـديهم مـشـكلة يف اـسـتيعاب : التوـضـيح

 الذين يدركون أن عوامـل مختلفـة مثـل املفـردات الجديـدة، والكلـامت. القراءة
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حاملا .  الفهماملرجعية غري الواضحة، واملفاهيم الصعبة، قد تجعل النص صعبا جدا عىل

يتم تعليمهم هذه العوامل املختلفـة فانـه ميكـن أن يأخـذوا الخطـوات املهمـة لفهـم 

 .املعنى لها

 كـام . تجعل الطالب ينشطون خرباتهم السابقة ويحـددون الغـرض مـن القـراءة: التنبؤ

أنهم يتنبؤون مبا سوف يعرض من أفكار خالل قراءتهم للقطعـة أو الـنص ومبـا سـوف 

كـام أن القـراءة مـن اجـل تأييـد تنبـؤاتهم يعـد . ملؤلف يف هذه القطعةيتحدث عنه ا

يتعلم الطالب أيضا أن محتوى النص يقـدم أدلـة ملـا قـد سـيحدث . غرضا آخر للقراءة

 .بعد ذلك، وخالل استخدام الفقرات الرئيسية والفرعية واألسئلة املتضمنة يف النص

مثال، ميارس الطـالب التلخـيص مـن خـالل . عامنح الطالب يوما واحدا ملامرسة املهارات األرب -3

الرئيسـية يف الجمـل تلخيص األفالم املفضلة لديهم، ثـم يسـتخدمون الـنص لتحديـد األفكـار 

 .والفقرات ثم القطعة وركز العملية نفسها مع بقية املهارات األخرى

 :قدم للطالب بعد ذلك الطريقة الكاملة للتدريس التباديل من خالل الطريقة اآلتية -4

 اللغة العربية : مثال املادة

 التعاون: الدرس

 التعاون رس النجاح

  مجموعـة، طالب لكـل  3قبل قراءة القصة اطلب من الطالب تشكيل مجموعات تتكون من

 وبعد ذلك قدم العنوان لهم، واطلب منهم أن يتنبؤا عن ماذا تتحدث القصة؟

 انتظر تخميناتهم وناقشها بشكل جامعي.  

األرسة من صالة العشاء، أخذ الجد مكانه املعتاد مـن املجلـس، وبـني بعد أن فرغ أفراد 

وحني استقر . يديه حفدته ينتظرونه لسامع إحدى حكاياته الجميلة كعادتهم كل ليلة جمعة

يف قـديم : به املقام مد برصه، وكأنه يسـتجمع شـتات أفكـاره، ثـم رشع يقـص حكايتـه قـائالً

  يعـيش مـع زوجتـه وأبنائـه يف يرس ورخـاء،"الخـريأبو  "الزمان كان رجل طيب القلب اسمه



 127 النظرية والتطبيق -اسرتاتيجيات التعلم النشط : الفصل الرابع

 

ويف إحـدى السـنوات قلـت األمطـار وجفـت . يقيض معظم وقته يف خدمة أرضـه ورعـي أغنامـه

 .املراعي، فراح أبو الخري يبحث عن مصدر آخر للامء يروي به أرضه

  وقـد أخـذ منـه التعـب-وبينام كان يجوب املناطق املجاورة ألرضه يف يوم مـن أيـام الحـر

وملا بلغها ملـح تحتهـا فتحـة . ًتراءت له صخرة كبرية فاتجه نحوها لينال قسطا من الراحة-مأخذه

 .ضيقة، فإذا هي برئ مهجورة قد انتصبت فوقها الصخرة فحالت دون االنتفاع مبائها

ً أرسل أبو الخري دلوا كانت معه ليخترب عمق البرئ ووفرة مائها، وملا أراد إخراج الـدلو لقـي 

 .واسكب معظم ما فيها من ماء بسبب تلك الصخرةصعوبة 

ظل أبو الخري يختلف إىل البرئ، فال يحصل مـن مائهـا إال عـىل القـدر اليسـري، حتـى عـرف 

 .الناس منه ذلك، فصاروا يقبلون عىل البرئ وال ينالون أكرث مام يناله

ً التخذت دلـوا لوال تلك الصخرة التي تسد البرئ: (( جلس أبو الخري ذات يوم وقال يف نفسه

أكرب، فحصلت عىل ماء أوفر، ولكن كيف يل بذلك، وهذه الصخرة الكبرية متنـع املـاء عنـي وعـن 

 غريي، وما من أحد يقوى عىل إزاحتها مبفرده ؟

 حرية أبو الخري ومخاوفه وهو يرى زرعه يـذوي وأغنامـه تهـزل، ثـم - يا أحفادي - ازدادت

احـة هـذه الصـخرة كـل الـذين يختلفـون إىل البـرئ؟ ماذا لـو اجتمـع عـىل إز: خطر بباله تساؤل

 .استحسن أبو الخري الفكرة، فظلت تشغل باله طول يومه

ًومن الغد استيقظ مبكرا، وسارع إىل البرئ ينتظر الواردين، وكلام أقبل عليه أحدهم، عـرض 

بأيـديهم، ثم أنهم اجتمعوا حول البرئ، فأحاطوا بالصخرة يريدون دفعهـا ..... عليه الفكرة فأيدها

 .لكنها مل تتزحزح

أحرض أبو الخري حباالً غليظة لف بها جنبات الصخرة، ثم طلب إىل فريق مـنهم أن يشـدوا 

... لـلــها"ًالحبال بعزم وقوة، بينام تابع اآلخرون دفع الصخرة وصاحوا جميعا صيحة رجل واحـد 

ًم الرجال عىل إزاحتهـا بعيـدا  فإذا الصخرة الجامثة تتباعد، وإذا الفتحة تتسع، فيزداد عز"يا معني

 .عن البرئ

شعر الجميع بالفرحـة، ورشعـوا يف نقـل املـاء إىل مـزارعهم، ومبـرور األيـام ارتـوت األرض، 

 .  بالشكر والثناءلـلـهواستوى الزرع، وعم الخصب، فتوجهوا إىل ا
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دور بعد قراءة القصة اطلب من الطالب تلخيص القصة وتحديد أهم األفكـار الرئيسـية التـي تـ

 :مع االنتباه إىل تقديم اإلرشادات التالية. حولها القصة

 م التأكيد عىل استخدام كلـامت الطـالب الخاصـة، ولـيس االقتباسـات مـن أجـل تعزيـز فهـ

 .املقروء

  تحديد الفرتة الزمنية للتلخيص، سواء أكانت كتابية أم شـفهية ؛ للتأكـد مـن أن الطـالب قـد

 .حكموا عىل األهمية النسبية لألفكار

 ُترك الطالب يناقشون ملخصاتهم، وخاصة وضع معايري لقبول أو استبعاد املعلومات ُ. 

 حذف املعلومات غري الرضورية. 

 حذف املعلومات املكررة. 

  من، ماذا، متى، أين، ملاذا، وكيف( االهتامم بأدوات استفهام مثل.( 

 الرتكيز عىل مصطلحات العناوين أو املصطلحات املهمة أو األفعال. 

 ميكن للمعلم أن يرسم الجدول التايل عىل اللوح أمام الطالبكام : 

 ماذا سألخص؟ مباذا يبدأ التلخيص؟ ما املضمون األسايس؟ مباذا ينتهي التلخيص؟ 

اطلب من الطلبة تقديم عدد من التساؤالت حول القصة التي متـت قراءتهـا، مـع األخـذ بعـني 

 :االعتبار املالحظات التالية

 لم أن يساعد طالبه عىل توليد مجموعة من األسـئلة الجيـدة حـول أهـم هنا يجب عىل املع

األفكار الواردة يف القطعة، ثم محاولة اإلجابة عنها، مام يسـاعد القـارئ عـىل تحليـل املـادة 

 .املقروءة، وتنمية مهارته يف املوازنة بني املعلومات املهمة وغري املهمة

 مـن أدوات االسـتفهام تسـتخدم يف صـوغ وعليه كذلك أن يوضح لطالبه أن هناك مجموعة 

) متى ؟ / أين ؟ / ماذا ؟ / من ؟ ( أسئلة حول املعلومات السطحية الظاهرة يف النص، ومنها 

وأن هناك أدوات أخرى لصوغ أسئلة حول العالقات بني املعلومات أو املعاين الكامنة، ومنها 

 يم يتشابه أو يختلف؟ ف/ هل كان ؟ / هل سوف؟ / هل يجب ؟ / كيف ؟ / ملاذا ؟ ( 
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  ًثم بعد ذلك يصوغ املعلم بعضا من األسئلة حول الفقرة املعروضة، ثـم يلفـت نظـر طالبـه

وكيفيـة صـياغتها ) متـون األسـئلة ( للتفكري بصوت مرتفع وتوضيح كيفية انتقاء املعلومات 

 .بشكل جيد، وكذا ما يتبع لإلجابة عنها

 ينبـغـي إتباـعـه ـملـلء الـجـدول املوـضـحـثـم يطـلـب ـمـنهم أن يفـكـروا بـصـوت مرتـفـع، ـعـام . 

ًمستخدما املعلومات املوجـودة ) عندما ينتهي من ملء الجدول (ثم يكتب جملة التلخيص 

 .يف كل عمود من الجدول

  هـل  : بعـد كتابـة امللخـص- بصوت مرتفع–ثم يرشدهم ليك يسألوا أنفسهم األسئلة التالية

 هناك معلومة مهمة غري متضمنة بامللخص؟

 طوات التي اتبعت ؟ وما الطرق الصعبة التي توصلوا إليها ؟ وما املشاكل التي طـرأت ما الخ

 عليهم ؟ وما النتيجة النهائية؟

 هل املعلومات يف ترتيبها الصحيح كام عرب عنها الكاتب؟ 

 ُهل سجلت املعلومات التي اعتقد الكاتب أنها أكرث أهمية من غريها؟ 

 ن مهارة التلخـيص ليسـت بالعمـل السـهل، بـل هـي وعىل املعلم أن يكون عىل وعي تام بأ

إسرتاتيجية صعبة بالنسبة للطالب، وعليه إعادة النمذجة مرة تلو األخرى ؛ للتأكد من متكن 

 .الطالب منها

بعد االنتهاء من خطورة التساؤل واملناقشة املتعلقة بها يطلب املعلم من الطلبة إجراء خطـورة 

 :اإلرشادات التاليةالتوضيح، مع رضورة االنتباه إىل 

  عند ما ينشغل القارئ يف توضيح النص، من خـالل تحديـد نقـاط الصـعوبة فيـه سـواء مـن

املصطلحات أم املفـاهيم أم التعبـريات، فـإن هـذا اإلجـراء يوجهـه إىل اإلسـرتاتيجية البديلـة 

 .للتغلب عىل هذه الصعوبات إما بإعادة القراءة أو االستمرار أو طلب املساعدة

 اإلـجـراءات الـتـي تتـبـع لتحدـيـد ـمـا ـقـد ميـثـل عائقًــا يف: ملقـصـود بـهـذه اإلـسـرتاتيجيةأي أن ا 

 فـهـم املعلوـمـات املتـضـمنة ـبـاملقروء ـسـواء كـلـامت أم مـفـاهيم أم تعـبـريات أم أفـكـار، ـمـام
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يساعد القارئ عىل اكتشاف قدرة الكاتب عىل استخدام األلفـاظ واألسـاليب يف التعبـري عـن 

اعدات من داخل القطعة أو خارجها للتغلـب عـىل هـذه الصـعوبات املعاين، واالستعانة مبس

 :من مثل

 .ًنطق الكلامت جهريا الستدعاء مرادفات من الذاكرة -

 .االستعانة بالسياق لتوضيح املعنى -

 .تحديد نوع الجمل والعبارات أهي خربية أم استفهامية -

 .والجملاالستعانة بعالمات الرتقيم لتوضيح العالقات بني الكلامت  -

 .استخدام املعجم للكشف عن املعاين -

  وميكن للمعلم تحقيق ذلك بتوجيه الطالب إىل وضـع خـط تحـت الكلـامت أو املفـاهيم أو

التعبريات التي قد تكون غري مألوفة أو متثل صعوبة يف الفهم، أو مطالبتـه الطـالب بتطبيـق 

بصـوت مرتفـع حـول كيفيـة ًاإلجراءات املوضحة أو بعضا منهـا بغـرض التوضـيح، والتفكـري 

 .تحديد عوائق الفهم، وكيفية استخدام إجراءات التوضيح

 :عىل املعلم تقديم بعض اإلرشادات والنصائح خالل تنفيذ املهام ومنها

 ).ما هو السؤال الذي تعتقد أن املعلم سوف يطرحه؟: مثال( التحفيز 

  تحتوي عىل تفاصيلتذكر أن التلخيص هو فقرة قصرية مخترصة ال: مثال(التعليامت .( 

  لو وجدت صعوبة يف التفكري يف السؤال، ملاذا ال تلخص أوال؟: مثال(تعديل النشاط.( 

  من يساعدنا عىل الخروج من هذه املشكلة؟: مثال(طلب املساعدة من طالب آخرين.( 

 .األعضاء املتبقني يف املجموعة يعلقون أو يكملون هذه الفقرة

ستخدما التدريس التباديل، قدم الثناء والتغذية الراجعـة لـه عـىل عندما يقود الطالب املعلم م

 :مشاركته، مثال

 أنت سألت سؤاال جيدا، فلقد كان السؤال واضحا حول املعلومات التي ترغب معرفتها. 

 تنبؤ ممتاز، دعنا نرى إن كان تنبؤك صحيحا. 
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 ذه الفقرة؟كانت معلومات ممتعة، هل لك أن تخربنا املعلومات األكرث أهمية حول ه 

 :بعد هذه التغذية الراجعة منذج أي نشاط تشعر انه مهم، مثال

 السؤال الذي أود أن أطرحه سيكون....... 

 أريد أن ألخص بان أقول........ 

 الخ.... هل هناك أحد غريي يجد هذه الجملة غري واضحة، املفهوم غري واضح. 
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 )28(إسرتاتيجية 

 DRTAتوجيه التفكري خالل القراءة 

Directed Reading Thinking Activity 

هي إسرتاتيجية متعددة الجوانب تشجع عىل القراءة النشطة وزيادة الفهم، وهي تتضـمن 

 .التنبؤ، والقراءة، واإلثبات: ثالث عمليات

 :أهميتها

 .تشجع الطالب ليكونا قراء مفكرين ونشطني -1

 .تنشيط املعارف السابقة لدى الطالب -2

 .موا فهمهم للنص عندما يقرؤونّتدرب الطالب عىل أن يقي -3

 .تساعد عىل القراءة الناقدة، التنبؤ، والتحقق، والتفسري -4

 .تحديد الغرض من القراءة -5

 .الستخراج وفهم واستيعاب املعلومات -6

 يجب عىل املعلم أن يحدد الفقرات التي يتوقـف عنـدها الطـالب أثنـاء القـراءة :مالحظة

 .إلجراء خطوات هذه اإلسرتاتيجية

 :إلسرتاتيجيةخطوات ا

مـا العنـوان؟ مـاذا تتوقـع مـن :  افتح النقاش مع أسئلة مامثلة لهذا السؤال):التنبؤ(التوقع  -1

القصة أو القطعة؟، بعد مناقشة وجيزة، فان الطـالب يقومـون بعمـل توقعـات أو فرضـيات 

 .بعدها يسألهم املعلم ملاذا تعتقد ذلك؟

د من القصـة، وبعـد أن ينتهـوا يعيـدوا اطلب من الطالب أن يقرءوا حتى جزء محد: القراءة -2

 .القراءة مرة أخرى

بعد القراءة يتفحص الطالب فرضياتهم يف الخطوة األوىل، وقد تطلـب مـن الطـالب : اإلثبات -3

الذين صدقت افرتاضاتهم أن يقرءوا بصوت مسموع، وكذلك تلخـيص األحـداث الرئيسـية يف 

 .القصة
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 الفرضيات حول نتائج القصـة، وينبغـي لهـذه اآلن ينبغي للطالب تقديم مزيدا من: التعليل -4

ما الذي يجعلك تعتقد ذلك؟ مـا هـي بعـض البـدائل . األسئلة أن تحفز التفكري لدى الطالب

 األخرى؟

 عن كل جزء من القصة، ميكنك التحديد املسبق لطول الفقرة املحددة كرر الخطوات األربع -5

 .ةوفقا لقدرات الطالب يف القراءة، وصعوبة وطبيعة املاد

 :بعض املشكالت الشائعة عند تطبيق هذه اإلسرتاتيجية

  ًبعض الطالب قد ال يبدءون يف القراءة فورا أو قد ال يستفيدون مـن الوقـت عنـدما ينتهـون

 .من القراءة قبل اآلخرين

 قد ال يجري بعض الطالب املهارات التالية من التوقع أو القراءة، أو اإلثبات أو التعليل. 

 حتاج إىل منذجة تعلم أو تدريب للتلخيص أو التوقعبعض الطالب قد ي. 

 :مقرتحات التغلب عليها

 ّقسم الطالب إىل مجموعات صغرية ورقم الطالب، ثم اطلب رقام ليقوم بالتلخيص أو التنبؤ .

 :أما إذا كان الطالب بحاجة إىل النمذجة، اجرح عليهم أسئلة كاآليت

 عندما؟ وهكذامن هي الشخصية الرئيسية؟ ما دورها؟ أين كان . 

 بالتعاون مع قرينه أو املجموعة يدربونه عىل كيفية التنبؤ أو التلخيص. 



 134 أنشطة وتطبيقات عملية: لنشطاسرتاتيجيات التعلم ا

 

 )29(اإلسرتاتيجية 

 Cubingالتكـعيبــات 

 :املفهوم والفكرة

إسرتاتيجية بسيطة تبدو كعلبة وتستخدم حني نريد توفري خيـارات للطـالب وتتطلـب مـن 

) 6( عدة مهـارات تفكـري ولكـل مكعـب الطالب تفحص مفهوم محدد من عدة زوايا مستخدمني

أوجه، عىل كل وجه مهمة مختلفة يقوم كل طالب برمي املكعب وتنفيذ املهمة التي تظهر عـىل 

حيـث يصـمم املعلـم مكعبـني أو (السطح العلوي، الغ يحصل جميع الطالب عىل نفس املكعب 

اط التعلم وميكننـا أن نضـع ميكن ماميزة املكعبات وفق االستعدادات أو االهتاممات أو أمن). أكرث

 .كلامت أو أفكار أو أسئلة أو مهامت: عىل أسطح املكعب الست

 :عندما تصمم نشاط مكعبات، فكر فيام ييل

  ؟انفرادهل سيعمل الطالب يف مجموعات صغرية، ثنائيات، أم عىل 

  ،إذا عملوا يف مجموعـات، فكيـف ستضـمن أن كـل طالـب سـيمر بجميـع املعـارف، الفهـم

 ت املتضمنة يف النشاط؟واملهارا

  من أوجه املكعب سيتوجب عىل الطالب أو املجموعة إكاملها؟) مهمة(ًكم وجها 

 هل ستتيح للطالب رمية ثانية إذا مل تعجبه مهمة رميه األوىل؟ 

  ًـهـل ستـصـمم مكعـبـا واـحـدا تناـسـب أوجـهـه االهتامـمـات أو أمـنـاط اـلـتعلم أو مـسـتويات (ً

 بات منفصلة لكل فئة من تلك االختالفات؟، أم أنك ستصمم عدة مكع)االستعداد

يف هذه اإلسرتاتيجية يتطلب مـن الطـالب أن ينظـروا للموضـوع مـن خـالل سـتة زوايـا 

مختلفة، حيث يعد املعلم مكعبات يستفيد منها الطالب كنقطة بداية عند رغبتهم بأن يحللوا 

الجوانـب تسـمح والتكعيـب هـي إسـرتاتيجية متعـددة . أو يدرسوا عدة أشياء حول املوضـوع

حيث متكن املعلم من . ًللمعلم التخطيط يف عدة أنشطة وفقا الستعدادات واهتاممات الطالب

 إنشاء أوجه مختلفة من األنشطة واملهـام متعلقـة مبوضـوع أو مفهـوم يتعلمـه الطالـب عـىل

 وإسـرتاتيجية التكعيـب تـوفر.  املكعبات امللونة عـىل كـل مـن الوجـوه السـتة-أوجه املكعب
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ة لجميع الطالب الستكشاف موضوع واحد أو فكرة مهمة ولكن مبهام مختلفة عىل حسـب وسيل

وميكـن أن تنفـذ إمـا . مستويات الطالب واستعداداتهم وأمنـاط تعلمهـم واهتاممـاتهم وميـولهم

بشكل فردي أو يف مجموعات مرنة، كام أن املعلم قد يستخدم أنشطة عالية املستوى لفريق من 

كام أنه .  للطالب الذين لديهم صعوبات تعلم وأنشطة للمستوى املتوسطالطالب وأنشطة أخرى

ميكن استخدام تصنيف بلوم يف أوجه املكعبـات بحيـث ميثـل كـل وجـه أحـد هـذه املسـتويات 

 ).معرفة، فهم، تطبيق، تحليل، تركيب ثم تقويم(العقلية 

 :خطوات اإلسرتاتيجية

 :الطريقة األوىل

 مجموعة تأخـذ أحـد أوجـه املكعـب وتعمـل عليـه يقسم الصف إىل ست مجموعات، كل

 .وهذا يقتيض أن يكون لكل مجموعة مهمة واحدة فقط

 .ًشكل الطالب بناء عىل استعداداتهم واهتامماتهم إىل ست مجموعات -1

ًيختار املعلم موضوعا أو مفهوما رئيسـيا يف الـدرس مثـل -2 ً ، )قـانون نيـوتن األول(، )الفعـل: ((ً

 .وهكذا)).. املعادالت الكيميائية(، )املجتمع(، )التضاريس(، )الجينات(

 :استخدم املكعبات وضع يف كل وجه من أوجه املكعب سؤاالً من األسئلة التالية -3

 ًأكتب وصفا عن مفهوم التصنيف الحديث للكائنات الحية: وصف املفهوم. 

 قارن كيف يختلف نظام التصنيف الذي إستخدمه لينيوس عـن النظـام : مقارنة املفهوم

 ي استخدمه أرسطو؟الذ

 طبق سلم التصنيف الذي أمامك عـىل ثـالث مـن املخلوقـات الحيـة يف : تطبيق املفهوم

 .بيئتك

 أربط مفهوم التصنيف الحديث مـع مفـاهيم أخـرى مـن خـالل خريطـة : ربط املفهوم

 .مفاهيم

 حلل اململكة الحيوانية إىل مكوناتها حتى تصل إىل الذئب وسمك القرش: التحليل. 

  ًأكـتـب ملخـصـا ـتـؤيج أو تـعـارض فـيـه وـضـع البكتريـيـا): مناقـشـة ـضـد فكرـتـك(التـقـويم 
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 .البدائية والحقيقية يف املصنف نفسه

 .تتعاون أفراد كل مجموعة يف حل السؤال املالئم لها -4

 .تعرض كل مجموعة نتائجها أمام بقية الطالب -5

 :الطريقة الثانية

كعبـات الـخرضاء طـالب يف هذه الطريقة يصـمم املعلـم مكعبـات ملونـة بحيـث متثـل امل

 :ويستخدم املعلم هذه العبارات. املستوى األقل واملكعبات الزرقاء لطالب املستوى املتقدم

، ـمـا ـهـي الـسـلبيات اـسـتخدمـصـف، ـقـارن، أـخـرب ـعـن مـشـاعرك تـجـاه، أـخـرب ـعـن أـجـزاء، 

 .واإليجابيات

ويقسم الصف إىل مجموعات، عدد كل مجموعـة سـتة أفـراد، يأخـذ كـل فـرد أحـد وجـه 

 . مهام6ملكعب، وهذا يقتيض أن تكون لكل مجموعة ا

 :مثال

 :املكعبات الزرقاء

ـالكلامت أو  -1 ـي ـب ـام البيـئ ـف النـظ ـص

 .الصور

ـام  -2 ـي والنـظ ـام البيـئ ـني النـظ ـارن ـب ـق

البيئي الصناعي من خالل الصـور أو 

 .الكلامت

 .أكتب قامئة بكلامت تصف فيها مشاعرك نحو النظام البيئي بعد مشاهدتك ملقطع الفيديو -3

أذكر مكونات االنظام البيئـي ومـا يحـدث يف كـل مكـون مـن خـالل الكلـامت أو الصـور أو  -4

 .تصميم منوذج

 .بعد دراستك للنظام البيئي أخربنا بكيفية املحافظة عىل البيئة -5

 .ما هي أبرز السلبيات واإليجابيات التي قام بها اإلنسان نحو النظام البيئي -6
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 :املكعبات الخرضاء

لبيئي من خالل ثالث جمل تحتوي كل جملة عىل ثالث كلامت وصـف صف مفهوم النظام ا -7

 .عىل األقل

 .أستخدم مخطط فن للمقارنة بني النظام البيئي يف اليابسة والنظام البيئي يف املحيطات -8

تظاهر بأن أحد الحيوانـات مهـدد بـاإلنقراض بسـبب تـدمري النظـام البيئـي، أكتـب وأرسـم  -9

 .لحيوان تجاه النظام البيئي وما يحصل له كل يومًكاريكاتريا حول ما يشعر به هذا ا

 .ًأرسم مكونات النظام البيئي مسميا أجزاؤه وتحدث عن كل جزء -10

 .ًأكتب قانونا يساعد عىل عدم تدمري النظام البيئي ومينع التصحر -11

أكتب قصيدة توضح من خاللها أهـم اإليجابيـات والسـلبيات التـي قـام بهـا اإلنسـان تجـاه  -12

 .النظام البيئي

 :وتتم الطريقة كام ييل

 .ينقسم الطالب إىل مجموعات بحيث متثل كل مجموعة أحد الكعبات الزرقاء أو الخرضاء -1

 . طالب)6(تزيد كل مجموعة عن  -2

يرمي كل طالب بالتعاقب وتبادل األدوار املكعب ويف حالة كانت رمية الالعـب للمكعـب ال  -3

 .توافق رغبته له الحق أن يعيد الرمية من جديد

 . الطالب بعضهم البعض خالل تنفيذهم ملهامتهميساعد -4

من ) أ(يعيد املعلم ترتيب املجموعات ذات املكعب نفسه مبعنى أنه يعيد ترتيب مجموعة  -5

ـمـن املكـعـب األزرق بحـيـث تـشـكل مجموـعـات ـغـري ) ب(املكـعـب األزرق ـمـع مجموـعـة 

 .متجانسة، ثم تتشارك املجموعة وتتبادل األفكار حول ما تعلموه

ـا  ـىلًوالحـق ـل ـع ـيكملون العـم ـاء ـس ـات الزرـق ـية، ـطـالب املكعـب ـدة الدراـس  ـخـالل الوـح

 أو بالتعـاون بشـكل مبـارش/بعض مهامت اللون األخرض إما عىل شـكل مجموعـات صـغرية و
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مع املعلم وبالتايل فجميعهم سيشارك يف أنشطة معالجة املعلومة والفكرة والتي لن تتفق فقـط 

 .لة تقدمهم يف التعلممع أمناط تعلمهم بل وتساعدهم يف مواص

أمثلة إلسرتاتيجيات التكعيب

 :مثال الكسور

فكر: 5وجه 

يف قسمة الكسور ملاذا 

يجب أن نقلب الكرس 

الثاين ونجعل القسمة 

 رضبا؟ أرشح

حدد :1وجه 

يف دقيقتني قم بعمل 

قامئة بجميع األماكن التي 

تتواجد فيها الكسور يف 

 .حياتنا

عرف: 2وجه 

ما هو الكرس؟

كيف تعرفه لطالب يف 

الصف األول االبتدايئ؟

حل :3وجه 

-1(أكمل حل التدريبات 

،  )65(صفحة ) 10

أجعل زميلك يفحص 

 .صحة حلولك

حلل  :4وجه 

 ما هي أجزاء الكرس؟

عرف كل جزء وصف 

.عالقة كل جزء باألخر

وضح :6وجه 

ألف قصة لألطفال عن 

الكسور، أستعن بقصة 

.لكمثا) أعطني النصف(
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 )30(اإلسرتاتيجية 

 Question-Answer Relationshipsاألسئلة واإلجابات 

عالقة السؤال بالجواب هي إسـرتاتيجية تسـاعد الطـالب عـىل فهـم األنـواع املختلفـة مـن 

حيث يتعلمون أن هناك أربعة أنواع من األسئلة يكون بعضها بـالنص مبـارشة، وبعضـها . األسئلة

ا، وبعضـها تكـون يف أذهـان الطـالب وليسـت مدرجـة يف الـنص، تحتاج إىل تفكـري للبحـث عنهـ

 .فالطالب يف هذه اإلسرتاتيجية يتعلمون كيفية بناء األسئلة السليمة قبل أن يبحثوا عن إجابات

 :أهميتها

 .تحسن من فهم الطالب خالل القراءة -1

 .تعلم الطالب كيف يطرحون األسئلة حول قرائتهم وكيف يجدون إجابات حول أسئلتهم -2

 .تساعد الطالب عىل التفكري حول النص الذي يقرؤونه من كافة الجوانب -3

تساعدهم عىل التفكري بشكل إبداعي والعمل التعاوين كام أنها تتحدى تفكريهم مـن خـالل  -4

 .مهارات التفكري العليا

 :خطوات اإلسرتاتيجية

سئلة وأعط  أنواع من األسئلة ستقابلهم، وعرف كل نوع من األأربعةارشح للطالب أن هناك  -1

 .مثاالً لها كام يف الخطوات التالية

حيث أن الكلـامت . والتي ميكن الحصول عىل إجاباتها يف النص: األسئلة الحرفية: النوع األول -2

 .املستخدمة يف السؤال توجد يف النص

اإلجابات متفرقة يف أجزاء متنوعة من الـنص ويجمعهـا : فكر وابحث عن أسئلة: النوع الثاين -3

 .كوين معنىالطالب لت

 الـنصهذه األسئلة إجابتها مبنيـة عـىل املعلومـات املقدمـة يف : أنت واملؤلف: النوع الثالث -4

 ولـكـن يـسـتلزم ـعـىل الطاـلـب أن يربطـهـا ـمـع معلوماـتـه الـسـابقة وبالـتـايل ـمـن قـبـل املؤـلـف
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 .ًمعلومات الطالب السابقة واملعلومات التي وضعها املؤلف يف النص تشكل معا إجابة سؤال

 تتطلـب مـن الطالـب أن يقـرأ الـنص ولكـن يجـب أن األسـئلةهذه : يف ذهني: نوع الرابعال -5

 .يستخدم خرباته ومعارفه السابقة لإلجابة عليها

 .اقرأ قطعة قصرية بصوت عال لطالبك -6

وعنـدما تنتهـي مـن . ًاطرح أسئلة معدة سلفا واسأل الطـالب بعـد أن تتوقـف عـن القـراءة -7

سموع للجميع ومنذج كيـف تقـرر أي نـوع مـن األسـئلة هـذا  األسئلة بصوت مأقرأالقراءة، 

 .السؤال

مـن الـنص أو مـن : مـثالً( عىل الطالب كيف يجدون املعلومات لإلجابة عـىل السـؤال أعرض -8

 ).الخ...خرباتك الشخصية

 

 النوع األول

 )األسئلة الحرفية(

اإلجابة موجودة يف القطعة وميكن لك إن 

 .تؤرش عليها من الفقرة بشكل واضح

والكلامت أو األعداد يف السؤال هي نفسها يف 

 .القطعة

 النوع الثالث

 )أنت واملؤلف(

وتستخدم هنا . اإلجابة ليست يف القطعة

معلوماتك السابقة واملعلومات التي يعنيها 

املؤلف يف القطعة أو فقرة من القطعة 

 .لإلجابة عن السؤال

 النوع الثاين

 )فكر وابحث(

عة ولكن يجب عليك اإلجابة موجودة يف القط

. أن تبحث عن عدة عنارص حتى تصل إليها

كام أن كلامت السؤال هي ليست نفسها 

 .املوجودة يف القطعة

 النوع الرابع

 )يف ذهنك(

اإلجابة موجودة من خالل خرباتك الشخصية 

ومن خالل قراءة . ومعلوماتك السابقة

القطعة سوف تستحث خرباتك السابقة 

 .للحصول عىل اإلجابة
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 منظم تخطيطي لإلسرتاتيجية

 املستوى األول 

 أين توجد اإلجابة

 توجد هنا

 املستوى الثاين 

 أين توجد اإلجابة

 فكر وابحث

 املستوى الثالث 

 أين توجد اإلجابة

 القارئ واملؤلف

 املستوى الرابع 

 أين توجد اإلجابة

 يف ذهني

 

اإلجابة يف 
 ذهني

اإلجابة توجد    
 يف النص

اإلجابة توجد يف النص   
ولكن تحتاج أن أفكر 

 حتى أجدها 

 
 

لدي معلومايت وخربايت السابقة 
ساعدين ما يرمي املؤلف وكذلك 

 من خالله أن أتوصل إىل اإلجابة
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 )31(اإلسرتاتيجية 

 Menus قوائم الطعام

تعرض للطالب طريقة لجعل القرارات حـول مـا سـوف يقومـون بـه مـن وهي إسرتاتيجية 

وعنـدما . فقد تنفذ يف حصـة أو أسـبوع أو حتـى ملـدة شـهر. أجل تلبية احتياجات طالب الصف

يقرر املعلم حول ما هي األشياء التـي ينبغـي عـىل الطـالب اسـتيعابها أو املهـارات املهمـة فـإن 

 .قامئةالطالب ميكن لهم من البدء يف تنفيذ ال

 :خطوات اإلسرتاتيجية

 .حدد العنارص األكرث أهمية يف الدرس أو الوحدة -1

صمم مهمة أساسية وإلزامية أو مرشوع يعكس الحد األدىن من اإلسـتيعاب الـذي تتوقـع أن  -2

 .جميع الطالب يستطيعون إنجازه

ت صمم مهام قابلة للتفاوض وتستلزم من الطالب أن ينفذوا أنشطة متر من خـالل املسـتويا -3

 ).التحليل، الرتكيب، التقويم(العقلية العليا لبلوم 

 :مثال عىل قامئة

 

 

 

 

 

 

 

   Menuقامئة الطعام  

 املقبالت
 

 الطبق الرئييس
 )إلزامي(

 األطباق الجانبية
 )قابلة للتفاوض(

  قامئة بني املهام
 .أو املشاريع

  يختار الطالب
مهمة واحدة 
من املهام أو 
 .مرشوع معني

  مهمة أو
مرشوع يجب 

أن ينفذها 
 .كل طالب

  قامئة من املهام أو
 .املشاريع

  يختار الطالب
مهمتني أو 

مرشوعني أو 
 .كالهام

 الحلويات
 

  اختياري ولكن يحتوي عىل
مهام أو مشاريع مغرية 

 .جدا للطالب

  اختياري وينبغي أن يحتوي
عىل مهام شيقة وفيها 

 .تحدي للطالب

  يختار الطالب واحدة من
 .هذه الخيارات



 143 النظرية والتطبيق -اسرتاتيجيات التعلم النشط : الفصل الرابع

 

 

 Menuقامئة طعام 

 

 

 حائل

  كافيه

 )جيد(اخرت كل املهام التالية لتحصل عىل تقدير 

 مقال صحفي إلكرتوين يشمل عىل صور، أشكال، مقطع فيديو. 

 صورتني من خالل الفوتوشوب إما من درس أو مرشوع. 

  ما يعادل نصف صفحة مطبوعة(مجالت أربع.( 

 املشاركة يف إنتاج مقطع فيديو إخباري. 

 

 

 

 

ــــاق  األطـب

 الجانبية

وإذا رغبـت يف ). ًجيـد جـدا(اخرت عىل األقل طبقني جانبيني لحصـل عـىل التقـدير 

 :ينبغي عليك اختيار خمسة أطباق من القامئة التالية) ممتاز(الحصول عىل تقدير 

 فوتوشوب إضايف. 

 ل صحفي إضايفمقا. 

 مقال إذاعي إضايف. 

 كللمة العدد يف الصحيفة. 

 تصميم إعالن يف الصحيفة. 

 رسم كاريكاتوري. 

 صور فوتوغرافية. 

 

 

 

 الحلويات

 )ممتاز(أكمل واحدة من املهام التالية للحصول عىل تقدير 

 تصوير موقف إخباري يف رشيط فيديو. 

 بوربوينت مدعم بالصور والفيديو. 

 ناوين الصحيفةإعادة تصميم ع. 

 إعالنات بيع. 

 كتابة سيناريو. 

 إنتاج عرض فيديو شخيص. 
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 )حاسب آيل) (لوحة املفاتيح(الطباعة باللمس 

 Menuقامئة طعام 

 املقبالت

 )التهيئة(

 الطبق الرئييس

 )إلزامي(

 األطباق الجانبية

 )قابلة للتفاوض(

 الحلويات

 )اختياري(

 تنسيق النص مقابل درجتني تضمني النص للكتابة تشغيل الجهاز

 

التأكد من أجهزة 

 املعمل

تحديد املسافة املناسبة 

للنظر بني الشاشة 

 والطالب

 ) سم35-25عادة (

ة وقلة األخطاء يف الرسع

 الطباعة مقابل ثالث درجات

التأكد من وجود 

برنامج الطباعة 

 باللمس عىل األجهزة

الجلوس بالطريقة 

متطلبات (الصحيحة 

 )الطباعة الصحيحة

استخدام جميع اليدين أثناء 

 الطباعة باللمس

 درجة واحدة

 موضع أصابع اليدين 

 )صف االرتكاز(

 

 

ر الطباعة باللمس دون النظ

إىل لوحة املفـاتيح مبتوسـط 

كلمة بالدقيقة بأخطاء ) 20(

 %10ال تتجاوز 

 

 

 

 

+ تحصل عىل شهادة تقدير 

 جائزة قيمة عند اإلتقان

 األصابعحركة 

 ً)ليس ضغطاًنقرا و(

 

 

   

 

 موقع أصابع اليدين عند وضعها عىل صف االرتكاز يف لوحة املفاتيح

 ش س ي بلا ت ن م ك ط

 

رص
خن

ال
رص 

لبن
ا

ى 
سط

لو
ا

 

بة
سبا

ال
بة 

سبا
ال

ى 
سط

لو
ا

 

رص
لبن

ا
رص 

خن
ال

 

 موضع أصابع اليد اليمنى 

 

موضع أصابع اليد 

 اليرسى

 كيف تضع أصابع يديك عىل صف االرتكاز يف لوحة املفاتيح 
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 )32(إسرتاتيجية 

 Learning Contracts) تعاقدالتعلم بال(عقود التعلم 

 :املفهوم والفكرة

هناك العديد من الطرق الستخدام عقود التعلم، غري أن كل طريقة تتضمن فرصة للطـالب 

 .للعمل باستقاللية إىل حد ما عىل مادة موجهة من قبل املعلم بشكل كبري

علـم وميـنح يف األساس يعترب عقد الـتعلم اتفاقـا يـتم التفـاوض عليـه مـا بـني الطالـب وامل

 .الطالب بعض الحرية يف اكتساب مهارات ومعارف يعتربها املعلم هامة يف وقت ما

ًأيضا فإن العديد من عقود التعلم تتيح فرصا للطالب لالختيار بشأن بعض ما يجب تعلمه،  ً

 .ورشوط العمل، وكيفية تطبيق املعلومات أو التعبري عنها

يف البـدء ق محدد واضح بني املعلم والطالب قبـل وإسرتاتيجية العقود يتم خاللها عقد اتفا

عملية التعليم أو املعلم ومجموعة من الطالب هذا العقد يتضح فيه ببساطه الغرض مـن هـذه 

العملية بشكل مقنع للتالميذ ويتضح فيه املصادر التعليمية التي يـوف يلجئـون إليهـا وطبيعيـة 

 .وب التقييم وتوقيتهًاألنشطة التي سوف ميارسونها ويتفق أيضا عىل أسل

  تعتمد إسرتاتيجية التعلم بالتعاقد عـىل إرشاك املتعلمـني إرشاكـا فعليـا يف تحمـل مسـئولية

سوف يتعلمونه يف فرتة زمنيه معينـه ومتابعـة تقـدمهم يف  تعلمهم من حيث تحديد كم ما

 .الدراسة وتقييم إنجازاتهم أول بأول

  مبسط وعرضها بشكل مقنع للتالميذتقع عىل املعلم مهام أعداد هذه العقود بشكل. 

  يقوم بإجراء بعض التعديالت يف ضوء وجهات نظر الطالب املوضوعية والتي تراعي ميـولهم

 .وخرباتهم السابقة وطبيعية املواد الدراسية التي يتناولونها

 يتدخل املعلم إذا استلزم األمر لتقديم مساعدات للتالميذ وتذليل بعض الصعوبات. 

  للطالب ليحفظوا بنفسهم خطوات محسوبة تقود إىل تحقيق الهدفتنري الطريق. 

 تجعل من املتعلم املحرك الرئيس للعملية التعليم. 
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  تحمل الطالب ملسئولية عقد اتفاق مـع املعلـم إمنـا يولـد لـديهم اإلحسـاس بقيمـة الـذات

 العمليـة  املتعلمني ومشاركتهم اإليجابيـة يفلديناميكية ويكون ذلك دافعا املسئوليةوتحمل 

 .التعليمية

  لـه ولقدراتـه بحيـث يحقـق مناسـبة برسعة يتقدم أن لكل تلميذ اإلسرتاتيجيةتسمح هذه 

 .األهداف املنشودة يف نهاية العقد

 صفات عقد التعلم

  يفرتض أنه من مسؤولية املعلم أن يحدد نقاط التعلم الهامة، ويتأكد مـن اكتسـاب الطـالب

 .لها

 ن يتحملوا بعض املسؤولية إزاء تعلمهم بأنفسهميفرتض أن باستطاعة الطالب أ. 

 يصف املهارات املطلوب مامرستها وإتقانها. 

 يضمن أن الطالب سيطبقون أو يستخدمون تلك املهارات يف سياق مناسب. 

 سـلوك(مـدة العقـد مثـل /يحدد رشوط العمل التي يجب أن يلتـزم بهـا الطـالب أثنـاء وقـت 

 ).ىل النشاط املنزيل والعمل الصفيالطالب، خطة زمنية، اشتامل العقد ع

  عند التزام الطالب برشوط العمل) استمرار الحرية، منح الدرجات(يحدد عواقب إيجابية. 

  إذا مل يلتزم الطـالب ) يعد املعلم مهامت إضافية ويحدد معايري العمل(يحدد عواقب سلبية

 .برشوط العمل

 يضع معايري إلكامل املهمة بنجاح ولجودة العمل. 

 من تواقيع تشري إىل االتفاق عىل أحكام أو مواد العقد من قبل كل من الطالب واملعلميتض. 
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 :مثال عىل عقود التعلم: تطبيقات عملية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................: .................................................................................................االسم

......................................................................................................هو؟سؤايل أو موضوعي 

................................................................وليك أعرف إجابة سؤايل أو ليك أعرف عن موضوع

.................................... سأكتب............:...............ىلسأشاهد وأستمع إ....... ......:........سأقرأ

...................................................................................سأحتاج إىل:.......................... سأرسم

...........................................................................................سأشارك مبا أعرفه بهذه الطريقة

...................................................................................................................وسأنتهي يف يوم

 /التاريخ/ توقيع املعلم / توقيع الطالب 
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 )33(اإلسرتاتيجية 

 Cause and Effect السبب والنتيجة

 :خطوات اإلسرتاتيجية

 .يقرأ الطالب القطعة

ضح يف الشكل وهو عبارة عن أربع أعمدة تتـألف مـن يقدم املعلم املخطط التنظيمي املو

 ).املظهر، السبب، النتيجة، املنع(

 .بعد القراءة يكتب الطالب ويلخص أبرز األفكار الواردة من ذاكرته

 .يقيم عمله من خالل العودة لقراءة النص من جديد

شكل فعـال ًميكن تنفيذها فرديا، أو من خالل جامعات صغرية، وهنا يجب تحديد األدوار ب

  .من خالل استخدام أي إسرتاتيجية تعلم نشط سابقة

 .أنظر إىل املثال يف املخطط

 املنع النتيجة السبب )الهيئة(املظهر 

بقع القطران عبارة عـن 

بقع كبرية الحجم تظهر 

ــــجرة  ــــىل أوراق ـش ـع

 .القيقب

فطــر بقــع القطــران، وهــو 

يتطـفــل ـعــىل أوراق ـشــجرة 

القيقب وينترش خالل سقوط 

ار، حيث تنتقـل األوراق األمط

املصابة إىل أوراق أخـرى غـري 

ــترش يف فصـــل . مصـــابة وتـن

 .الربيع الرطب

سقوط األوراق وحيـث إن 

ـويات  ـزن النـش األوراق تـخ

الالزـمـــة لـهـــا يف فـصـــل 

 .الشتاء

ـة األوراق يف فصــل  إزاـل

الخريف حتـى ال تـنرش 

ـــيب  ـــات وتـص الفطرـي

 .األوراق
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 )34(اإلسرتاتيجية 

 Inside / Outsidr Circleة داخل وخارج الدائر

 :األفكار األساسية

ُنشاط بسيط ميكن الطالب من إجراء محادثة جامعية يف وقت قصـري، حيـث متكـنهم مـن 

 .تبادل األفكار لغرض أو هدف محدد، وهي مناسبة للطالب يف املرحلة االبتدائية واملتوسطة

مـن هنـا جـاءت أهميـة أن إن املشاركة والتعاون مبدآن رئيسان يف نهج الـتعلم النشـط، و

يفهم املنشطون كيفية تكوين املجموعات، وكيفية تحفيـز، وتشـجيع، املشـاركني عـىل العمـل يف 

وعند تطبيق مبدأي املشاركة والتعاون يتعلم املشاركني الكثـري عـن العمـل يف . هذه املجموعات

املشـاركني مجموعات فاملناقشات والحوارات وتبـادل الخـربات داخـل هـذه املجموعـات تجعـل 

ويفكرون يف كيفية االسـتفادة مـن . يقارنون بني األفكار القدمية واألفكار الجديدة التي اكتسبوها

 .ومن هنا تأيت أهمية تنظيم العمل يف مجموعات والتخطيط له تخطيطا سليام. هذه األفكار

 أو )الدرس(إن مناقشة بعض املواضيع أو األهداف العامة ميكن أن تتم داخل غرفة الصف 

لكـن مناقشـة املهـام وتفاصـيل ) املجموعـة الكبـرية ( يف نادي أو يف القاعة التدريبيـة املقصـود 

 .اإلجراءات يجب أن تتم يف مجموعات صغرية

من املهم أن تتوافر داخل املجموعة أجواء مريحة متنح املشـاركني شـعورا بالثقـة والعمـل 

 :ولتسهيل ذلك ميكن. الجامعي

  تلتف حوله املجموعة)  جملة، أغنية، رسمة(اختيار شعار أو رمز. 

 توزيع املهام بني أفراد املجموعة والتأكد من وضوحها. 

 االتفاق عىل قواعد تنظيم عمل املجموعة وتتيح الحوار واالختبار الدميقراطي. 

 : من هذه القواعد

 أهمية اإلصغاء لآلخرين واحرتام أرائهم وأدوارهم يف الحديث 
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 البتعاد عن التجريح الشخيصالنقد االيجايب وا 

 قواعد أخرى ترى املجموعة أهمية الحفاظ عليها. 

قد يشعر البعض بالخجل من التحدث أمـام مجموعـة، ميكننـا عنـدها أن نطلـب مناقشـة 

 .املوضوع يف أزواج أوالً ومن ثم يف مجموعات أكرب

يجـب . ناقشةمن املهم أن نحدد أوال أهداف امل. يك نخرج بأكرب فائدة من مناقشة موضوع

أن يدرك كل فرد يف املجموعة، بوضوح، ما هو متوقـع منـه، ويفضـل أن تكـون هـذه التوقعـات 

 .مكتوبة حتى ال يرتك مجاال للخلط

ًقد يكون املوضوع عاما جدا مثل كيف ميكننا أن نلعب مع األطفـال الرضـع يف املنـازل؟ أو :ً

رق وإجراءات تجعل من منزلنـا منـزالً ًمحددا مثل ما هو املطلوب من أجل إعداد قامئة بأربع ط

ًآمنا ؟ ففي الحالتني السابقتني يجب أن يكون هدف املناقشة واضـحا،حتى يسـتطيع األطفـال أو  ً

الفتيان انجاز ما هو مطلوب منهم ويتجنبوا االسـتطراد يف مناقشـة مواضـيع فرعيـة أو مواضـيع 

 .أخرى ال عالقة لها بالهدف األسايس

وإدراج أهـم النقـاط التـي .  مجموعـة بتلخـيص سـري العمـل فيهـامن املفيد أن تقوم كـل

ويقـوم بهـذا العـرض أحـد . وذلك بهدف عرضها أمام املجموعـات األخـرى. خرجت بها املناقشة

أو مـن يتطـوع (أفراد املجموعة الذي تم اختياره يف بداية عمل املجموعة للقيـام بـدور املوثـق 

مضمون التقرير الذي سـيقدمه املوثـق أو مشـارك ، يجب أن تتوافق املجموعة عىل (لعمل ذلك

وقد يكون التوثيق كتابيا أو باستخدام الرسومات والصور الفوتوغرافيـة . آخر من أفراد املجموعة

 .أو الشفافيات فضال عن التمثيل وغريها

 إن عرض نتائج عمل املجموعة يف جلسة مشـرتكة فرصـة لتشـجيع املشـاركني عـىل ابتكـار 

 . جذابة وواضحة، والتدرب عىل التوصل إىل أفكار مشرتكة وطرحها علناأساليب توثيقية

 :واملهارات التي تتضمنها

التحـدث بهـدوء، التحـرك مـن أجـل هـدف، تبـادل املعلومـات، االسـتامع، تلخـيص أفـكـار 

 .اآلخرين، التنبؤ، مساعدة اآلخرين، طرح أسئلة
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 خطوات اإلسرتاتيجية

 عاتيقسم املعلم الطالب إىل أربعة مجمو. 

 تشكل كل مجموعتني دائرة داخلية ودائرة خارجية. 

 طالب الدائرة الداخلية يقابلون طالب الدائرة الخارجية وجها لوجه. 

  يعطي املعلم طالب الدائرة الداخلية بطاقات نحتوي عىل أسئلة وإجاباتهـا يف جهـة واحـدة

 ).أسئلة اختيار متعدد: مثال(من البطاقة 

  الداخلية سؤاال للطالب الذي يقابله ثم تتحرك الدائرة الخارجيـة يطرح كل طالب يف الدائرة

 ً.وبنفس الطريقة ليسأل كل طالب مجددا

 تستمر الدائرة الخارجية بالدوران حتى تكتمل الدورة. 

  يقدم املعلم بطاقات أخـرى جديـدة ويطلـب مـن الطـالب تبـادل األدوار بـني املجمـوعتني

 .الداخلية والخارجية

  استخدام البطاقات فقد، يطلـب املعلـم مـن املجموعـة الداخليـة طـرح ليس من الرضوري

 .أسئلة حول الدرس
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 )35(اإلسرتاتيجية 

 Mind Mapperالخرائط الذهنية 

  ما املقصود بالخريطة الذهنية؟

هي طريقة لرتتيب املعلومات ومتثيلها عىل شكل أقرب للذهن، وتعمد إىل رسم خريطة أو 

ذهن للمعلومة، حيث يكون املركز هو الفكـرة األسـاس، ويتفـرع مـن شكل مياثل كيفية قراءة ال

وقد يتفرع فـروع مـن الفـروع . هذه الفكرة فروع عىل حسب االختصاص أو التصنيف أو التوايل

 .عىل حسب تشعب املوضوع

 الفائدة من استخدامها ؟

تساعد الخرائط الذهنيـة عـىل 

ـار  ـط األفـك ـات، ورـب ـع املعلوـم تجمـي

ــ ــهل ـم ــة، وتـس ــرتجاع بسالـس ن اـس

املعلومة وميكن استخدامها يف الكثـري 

 :من التطبيقات

 ــيم ــارضات : التعـل ــدوين املـح ـت

 .وتلخيص الكتب

  التخطـيط وإدارة املرشوـعـات يف

 .املؤسسات والرشكات

 اإلبداع يف التفكري وحل املشكالت. 

 :خطوات رسم الخريطة الذهنية

 احرض ورقة فارغة. 

 سيةابدأ من املنتصف واكتب الفكرة األسا. 

 حاول استخدام التفريعات بقدر ما تستطيع، أكرث من رشح موضوع يف فرع واحد. 

 اخرت الكلامت املناسبة التي تدل عىل الفكرة. 
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  ألوان عىل األقل3( استخدم األلوان والتشكيل .( 

 إذا كنت تلخـص كتابـا أو مقـاال، حـاول أوال االنتهـاء منـه ثـم ضـع لـه الخريطـة الذهنيـة. 

 .ىل الرتكيز أكرث يف وقت القراءة والخريطة النهائية ستكون أشمل وأفضلهذا سيساعدك ع

  راـجــع وحـســن الخريـطــة ـبــربط

عنارصها واستخدام الصور والرسوم 

 .التوضيحية

  تستطيع إضافة مالحظات عـىل أي

ـة أو  ـن جمـل ـد ـع ـا ال يزـي ـرع مـب ـف

 .جملتني

  ،إذا كان املوضوع متشعب أو كبـري

حاول توزيعه عىل أكرث من خريطة 

 .مثال، ارسم خريطة ذهنية لكل فصل من فصول الكتاب. ذهنية
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 )36(اإلسرتاتيجية 

 Fan-N-Pick البطاقات املروحية

هي اإلسرتاتيجية تعتمد عىل تقييم مستوى فهم الطالب للدرس، وذلـك بوضـع مجموعـة  

اسـبة لطـالب من األسئلة يف بطاقات يتم عرضـها بشـكل املروحـة، وهـي إسـرتاتيجية شـيقة ومن

 .املرحلة االبتدائية

 : إسرتاتيجية البطاقات املروحية خطوات 

  ـدروس ـن اـل ـئلة ـع ـة أـس ـم بطاـق ـمم املعـل يـص

السابقة أو الـدرس الحـايل أو يكلـف الطـالب 

 بإعدادها يف وقت سابق

  طالب ) 4(يقسم الطالب إىل مجموعات صغري

 :يف كل مجموعة

يجعل البطاقات عىل شـكل : الطالب األول -

وحة ويطلب من الطالب الثـاين سـحب مر

 .بطاقة

يقرأ بصوت مرتفع السـؤال : الطالب الثاين -

 .عىل الطالب الثالث ويقول له أمامك خمس ثواين

 .يجيب عن السؤال: الطالب الثالث -

يقيم اإلجابة إن كانت صحيحة يثنـي عـىل زميلـه ويشـجعه، وان كانـت : الطالب الرابع -

 .لصحيحةخاطئة يدربه عىل اإلجابة ا

 تكرر املهمة بني الطالب يف بطاقات أخرى. 

 إسرتاتيجية البطاقات املروحية مميزات

 استخدام الطالب للمهارات املعرفية والعقلية. 

 يسعى الطالب بقوة لتحمل أكرب قدر من املسؤولية من أجل تعلمه. 
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 التنافس عىل التفوق عىل املستوى الفردي. 

  دراسيااألعىلً دراسيا مع الطالب ذو التحصيل قلاألدمج ومشاركة الطالب ذو التحصيل .ً 

 املتبادل بني األفراد تشجع التعليم. 

 الفردي دون مقاطعة من أحد توفر فرصة للتفكري. 

 تنمي الثقة بالنفس لدى الطالب. 

  إسرتاتيجية البطاقات املروحية معوقات استخدام 

 خوف الطالب من املشاركة. 

 الخوف من نقد اآلخرين. 

 ت الحصةقرص وق. 

 ازدياد عدد الطالب يف الفصل. 

 تطبيق عميل للبطاقات املروحية
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 )37(اإلسرتاتيجية 

 Send-A-Problem أرسل سؤاالً

 وهي إسرتاتيجية تستخدم لحث الطالب عىل النقاش مع بعضهم البعض وكـذلك ملراجعـة 

 .املادة وحل األسئلة ذات العالقة مبحتوى املادة املعريف

 :سرتاتيجيةخطوات اإل

يكتب كل طالب يف املجموعة سؤاالً له عالقة بـاملحتوى يف بطاقـة، ثـم يسـأل كـل عضـو يف  -1

 .املجموعة سؤاله الذي كتبه لجميع أقرانه

يتناقش أفراد كل مجموعة يف األسئلة التي كتبوها بالبطاقات الخاصة بهم، وعنـدما يتفقـون  -2

بطاقة، إذا مل يتفقوا أو يعرفوا اإلجابة ترتك عىل إجابة السؤال، فأنهم يكتبون اإلجابة خلف ال

 .البطاقة

ويف الخلـف ) السـؤال(تكتب املجموعة عىل البطاقة بخط واضح كلمة أو حـرف يـدل عـىل  -3

 .كل مجموعة ترسل بطاقاتها إىل مجموعة أخرى). س(أو ) ج(مثل حرف ). اإلجابة(

 فـيام سؤال البطاقة ويتناقشونعندها توزع البطاقات إىل جميع أفراد املجموعة، ويقرأ أحدهم  -4

بينهم عن اإلجابة دون النظر إىل إجابة املجموعـة األخـرى، وبعـد أن يتفقـون عـىل اإلجابـة 

ينظـرون إىل اإلجابـة للمجموـعـة السـابقة خـلـف البطاقـة، إذا اتفقـت أـجـابتهم مـع إجاـبـة 

 عـىل إجابـة البطاقـة البطاقة ينتقلون إىل البطاقة الثانية لدى زميلهم األخر، أما إذا مل يتفقوا

 .يكتبون إجابة بديلة يف البطاقة

ًتستمر هذه الطريقة وترسل البطاقـات إىل مجموعـة ثانيـة وثالثـة حتـى تعـود مجـددا إىل  -5

 .املجموعة األصلية لتناقش ما حدث من تغيري أو أتفاق
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 )38(اإلسرتاتيجية 

  Find The Fib أوجد الخطأ

لتفكري الناقـد وتقبـل اآلراء واألفكـار وتشـجع عـىل  تشجع هذه اإلسرتاتيجية الطالب عىل ا

 .بناء األسئلة واستيعاب املفاهيم

 :خطوات اإلسرتاتيجية

 .يقسم املعلم الطالب إىل مجموعة رباعية

 يقسم املعلم محتوى الدرس إىل فقرات بعدد أفراد املجموعة الواحدة. 

 يسـتخدم ار الـواردة وقـد يقرأ الطالب املحتوى املحدد له ويستخلص مفاهيم الدرس واألفك

 يحددها ويـدون خريطة املفاهيم، أو خريطة ذهنية، أو رسمه: اسرتاتيجيات تعلم أخرى، مثل

 .البيانات بحيث يكون قادر يف النهاية عىل تعليم املحتوى ألقرانه

  كل طالب يقوم بدور املعلم بتعليم أقرانه يف املجموعة ما تعلمه واستوعبه، مع وضع خطـأ

 .يغري من تعريف مفهوم أو مهارة أو فكرة أو رسمه: ًمدا خالل رشحه، فمثالًًواحدا متع

 يطلب الطالب من زمالءه اكتشاف هذا الخطأ. 

 يتناقش الطالب مع بعضهم البعض الكتشاف هذا الخطأ. 

  يشيد الطالب بزميله أو زمالئه بعد اإلجابة الصحيحة، ويف حالـة عـدم إجـابتهم يقـدم لهـم

 .شيد بهماإلجابة الصحيحة وي

 تكرر الطريقة مع بقية أفراد املجموعة. 

 :طريقة أخرى

  أربعة أفراد يف املجموعة الواحدة(يقسم املعلم الطالب إىل مجموعات رباعية.( 

 يطلب من الطالب صياغة ثالث حاالت بعد نهاية الدرس أو جزء محدد منه. 

  حالتان صحيحتان وواحدة خاطئة(يكتب كل طالب ثالث حاالت.( 
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 الب من كل مجموعة ويقرأ بطاقته عىل زمالئه يف املجموعة نفسهايقف ط. 

 يحل كل طالب بدون استشارة من زمالءه ويبحث عن اإلجابة الخاطئة. 

 بعد ذلك يتشارك الطالب الثالثة يف البحث عن الحل الخاطئ. 

 يعلن الطالب الواقف الحل الخاطئ من الحاالت الثالث. 

 طالب الواقف يشيد بزمالئهإذا كانت إجاباتهم صحيحة فإن ال. 

 إذا كانت اإلجابة خاطئة يشيد الزمالء للطالب الواقف. 

 ثم يقف زميل أخر ويقوم بنفس الدور. 
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 )39(اإلسرتاتيجية 

 Six Hatsالقبعات الست 

يـرى قبعات التفكري الست هي إحدى نظريات أو أفكار ديبونو عن عملية التفكـري حيـث 

 .ًتفكري، وأعطى كل قبعة لونا يعكس طبيعة التفكري املستخدمأن هناك مناذج مختلفة من ال

 :مربرات استخدام القبعات الست

 :يرى ديبونو أن اختيار القبعات الست تم عىل أساس املربرات اآلتية

 ،ولـذلك أن القبعات هي األقرب إىل الرأس، والرأس يحوي الدماغ الذي يقوم بوظيفـة التفكـري 

 .فهي األقرب إىل التفكري

 ًننا ال نلبس دامئا قبعة معينة، ونبقيها فرتة طويلة، فالقبعة التي نلبسـها رسعـان مـا نـتخىل إ

عنها بسبب تغري الظروف، فقد نعجـب بفكـرة مـا يف وقـت معـني، ونـتخىل عنهـا يف وقـت 

 تعـيش أالالحق، وكام أن القبعة ال يجوز أن تبقى فرتة طويلة عىل الرأس فان الفكرة يجـب 

 .طويالً لدينا

 إذا فإنهـان القبعة التي تلبسها فرتة طويلة، ميكن أن تتسخ وتفقد أناقتها، وكـذلك الفكـرة، إ 

 .بقيت فرتة طويلة يف رأسنا فإنها تفسد، وتصبح قدمية ال جدوى منها

 القبعة رمز للدور الذي ميارسه الشخصأن . 

  الوضع املسـتجد يحتاج اإلنسان إىل ألوان مختلفة من التفكري، وأن يغري أسلوب تفكريه وفق

أمامه، فاإلنسان املفكر يحتاج إىل أن يلبس عدة قبعـات، واحـدة للحصـول عـىل معلومـات 

 .والثانية للنقد وهكذا

 :داللة التفكري يف كل قبعة من القبعات الست

 : تفكري القبعة البيضاء

وترمز إىل منط التفكري الـذي يسـتند إىل الحقـائق واألرقـام واإلحصـائيات، ويجـب عـدم 

 بالغة يف طلب املعلومات، بـل االكتفـاء باملعلومـات املفيـدة حتـى ال نغـرق يف املعلومـات،امل
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إذن ينبغي تحديد الحاجة من املعلومات وطرح التسـاؤالت حـول جـدوى املعلومـة، والكميـات 

 :الالزمة منها، ومن أهم األمور التي يركز عليها مرتدو القبعة البيضاء

 تجميع أو إعطاء املعلومات. 

 رتكيز عىل الحقائق واملعلوماتال. 

 التجرد من العواطف والرأي. 

 االهتامم بالوقائع واألرقام واإلحصاءات. 

 ال تفسري وال تحليل للمعلومات، وإمنا جمعها فقط. 

 الحيادية واملوضوعية التامة. 

 متثيل دور الكمبيوتر يف إعطاء املعلومات،أو تلقيها دون تفسريها. 

 ة للحصول عىل املعلومات، أو الحقائقاالهتامم باألسئلة املحدد. 

 اإلجابات املبارشة عىل األسئلة. 

 : تفكري القبعة الحمراء

وـهـو طرـقـة إلـخـراج العواـطـف واالنطباـعـات والـحـدس والتخـمـني، ولـكـن ـضـمن املراقـبـة 

إن . ًواملالحظة والضبط ؛ليك تصبح العواطف جزءا من عملية التفكري الكليـة الشـاملة للموضـوع

ألحاسيس واملشاعر جزء من الكيان اإلنساين، وال يجـب إبعادهـا بحجـة املوضـوعية، العواطف وا

كام يدعي بعضهم، بل يجب االعرتاف بها وإخراجها يك نراهـا بوضـوح، عكـس هـذا الـنمط مـن 

التفكري، هو التفكري الحيادي القائم عىل املوضـوعية، فهـو قـائم عـىل مـا يكمـن يف العمـق مـن 

 عىل الحدس من حيث الفهم الخاطف أو الرؤيـة املفاجئـة ملوقـف عواطف ومشاعر، وهو يقوم

 :ومن األمور التي يركز عليها مرتدو القبعة الحمراء. معني

 االهتامم باملشاعر فقط دون حقائق أو معلومات. 

 رفض الحقائق أو اآلراء دون مربر عقيل، بل عىل أساس املشاعر واألحاسيس . 

 اهات عىل النحو اآليت وتؤثر العواطف يف التفكري يف اتج : 

 الخوف والغضب والكره وغريها من العواطف: هناك خلفية قوية من العواطف مثل. 
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 تستثار العاطفة ويتم تنبيهها عن طريق اإلدراك األويل. 

  عندما يتم االنتهاء من عمل الخريطة الخاصة مبوقف معني، يجب أن تشمل هذه الخريطـة

 . الحمراءالعواطف التي يتضمنها تفكري القبعة

 : تفكري القبعة السوداء

، ومـن نه التفكري الناقد الذي يربز النواحي السلبية يف املوضوع، فهو من جهة تفكري منطقيأ

جهة أخرى تفكري سلبي، ويجـب التمييـز بينـه وبـني تفكـري القبعـة الحمـراء، فالنقـد يف القبعـة 

أما النقد يف القبعة السـوداء الحمراء يستند إىل انطباعات شعورية وعواطف وحدس وأحاسيس، 

 :فيستند إىل أسباب ومربرات منطقية، ومن األمور التي يركز عليها مرتدو القبعة السوداء

 نقد اآلراء ورفضها باستعامل املنطق. 

 التشاؤم وعدم التفاؤل باحتامالت النجاح، والرتكيز عىل احتامالت الفشل. 

 استعامل املنطق وتوضيح عدم أسباب النجاح. 

 يح نقاط الضعف يف أي فكرة، والجوانب السلبية منهاتوض. 

 يجب ارتداؤها لعدم املبالغة يف النجاح أو املغامرة دون حساب. 

 عند ارتداؤها يجب االعرتاف بنقاط الضعف، وكيفية التغلب عليها. 

 ميكن استعاملها مع القبعة الصفراء للتعرف إىل سلبيات وايجابيات أي اقرتاح أو فكرة. 

أ أن يشار إىل القبعة السوداء عىل أنها القبعة السلبية؛ ألن تفكـري هـذه القبعـة ومن الخط

يعطي األفراد فرصة لزيادة معارفهم، وفهم الصعوبات، وحل املشكالت املحيطة بالفكرة بالوقت 

 .املسموح

 ًإن ارتداء القبعة السوداء عملية سهلة، ولكن يجب أن نحذر من ارتداءها دامئا؛ ألن ذلك: 

 من يرتديها شخصا منفرا، يتدخل يف شؤون اآلخرينيجعل ً ً. 

 يعكس تعايل من يرتديها، وتنمي مشاعر الغرور والظهور مبظهر الحكمة والنضج. 

 يقلل من أهمية األحكام التي تصدر من مرتديها. 
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 : تفكري القبعة الصفراء

 عـن الجوانـب هو التفكري اإليجايب املتفائل، وهو عكس تفكري القبعة السوداء، فهو يبحث

االيجابية يف املرشوع أو الفكرة، وهو موقف عقيل يجعـل الفـرد يـبرص املواقـف اإليجابيـة التـي 

ستحدث يف املستقبل، وهذه القبعة تدل عىل اإلرشاق واإليجابية، ومن األمـور التـي يركـز عليهـا 

 :مرتدو القبعة الصفراء

 التفاؤل واإلقدام واإليجابية واالستعداد للتجريب. 

 كيز عىل احتامالت النجاح وتقليل احتامالت الفشلالرت. 

 إيضاح نقاط القوة يف الفكر والرتكيز عىل نقاط االيجابية. 

 االهتامم بالفرص املتاحة والحرص عىل استغاللها. 

 عدم استعامل املشاعر واألحاسيس، ولكن استعامل املنطق واظهار الرأي اإليجايب وتحسينه. 

 اج واإلنجاز، وليس اإلبداعيسيطر عىل صاحبها حب اإلنت. 

 : تفكري القبعة الخرضاء

هو التفكري اإلبداعي، وهو الذي يطرح البدائل املختلفـة واألفكـار الجديـدة غـري العاديـة، 

ًواملطلوب أن نبحـث دامئـا عـن البـدائل والحلـول األخـرى، ونختـار منهـا مـا يوافـق احتياجاتنـا 

ىل أن اإلبداع ميكن تنميته وتعلمه، وأنه لـيس مجـرد وإمكانياتنا، ويركز هذا النوع من التفكري ع

كام يركز عىل التنمية املقصودة لإلبداع، وهي التي تجعل الفرصة متاحة لتخصيص وقت . موهبة

ًإن ارتداء القبعة الخرضاء يتطلب منا أحيانا . للجهد اإلبداعي املدروس وبالتايل إفراز نتائج حسنة

ال نحرص أنفسنا ضـمن حـدود معينـة، فاإلبـداع يتطلـب جـرأة أن نخرج عن القواعد املألوفة، وأ

ومغامرة بدالً من الحذر والـرتدد، والقبعـة الـخرضاء مـن أصـعب القبعـات؛ الن عمليـة اإلبـداع 

ًليست سهلة بل تتطلب مهارات عالية وتدريبا خاصا ً. 

 :ومام مييز مرتدو القبعة الخرضاء

 الحرص عىل الجديد من األفكار واآلراء. 
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 الدائم عن البدائل لكل أمر، واالستعداد ملامرسة الجديدالبحث . 

  ؟...ماذا لو(استعامل طرائق اإلبداع ووسائله مثل(!! 

 محاولة تطوير األفكار الجديدة أو الغريبة. 

  عندما يتم استعامل القبعة الخرضاء، يجب أن يتبعهـا السـوداء ثـم الصـفراء؛ للتعـرف عـىل

 .سلبيات وايجابيات الفكرة الجديدة

 : تفكري القبعة الزرقاء

نه تفكري يف التفكري، وهذا النوع من التفكري يكون مبثابة الضابط واملوجـه واملرشـد الـذي أ

ولـيس بـالرضورة أن يبـدأ . يتحكم يف توجيه أنواع التفكري الخمسة السابقة الذكر، ومتـى ينتهـي

تفكـري وفـق الحاجـة، إن مـن التفكري بتسلسل معني، بل ميكن استدعاء القبعة املناسبة أو نوع ال

ًيرتدي هذه القبعة يحاول دامئا تلخيص النقاش، وتحديد النقطة التي وصلنا إليها، كام انه مهـتم 

 :إن ما مييز مرتدو القبعة الزرقاء األيت. بعمليات تنفيذ الفكرة أو املرشوع

 الربمجة والرتتيب ووضع خطوات التنفيذ. 

 لحوار والنقاش للخروج بأمور عمليةالرتكيز عىل محور املوضوع، وتوجيه ا. 

 املقدرة عىل متييز أصحاب القبعات األخرى وتوجيههم. 

 التلخيص لآلراء وتجميعها وبلورتها. 

 امليل إىل التلخيص النهايئ للموضوع، وتقديم االقرتاح املناسب والفعال. 

 أهداف طريقة القبعات الست

 توضيح وتبسيط التفكري لتحقيق فعالية أكرب. 

 ل من عرضية التفكري إىل تعمد التفكريالتحو. 

 املرونة يف تغيري التفكري من منط إىل آخر. 

 اكتساب الطلبة جوانب متنوعة من التعليم. 

 مميزات طريقة القبعات الست

 سهلة التعلم والتعليم واالستخدام. 
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 تستخدم عىل جميع املستويات. 

 تغذي جانب الرتكيز والتفكري الفعال. 

 رارتساعد يف اتخاذ الق. 

 تحسن من اتصال الشخص بغريه. 

  تعرتف باملشاعر كجزء مهم للتفكري عندما يعرب الطلبة عن مشـاعرهم بـالكرة، أو الحـب، أو

 .أي مشاعر تجاه الفكرة

 استخدام العقل، ككل واالستفادة من التنوع. 

 التفكري باألشياء بشكل كيل وشامل. 

 تعزيز االستامع وزيادة فعالية اللقاء. 

 قبعات ييل الجوانب السيئة واملفاهيم الخاطئةاستخدام ال. 

 تنظيم القبعات األفكار وبالتايل فهم العمل بشكل أفضل. 

حيث يسـتخدم . ن التدريس وفق القبعات الست هو أحد أشكال ومهارات تعليم التفكريإ

 :املعلم القبعات يف مختلف مراحل الدرس عىل النحو التايل

 ـاء ـة البيـض ـم يف :القبـع ـدم املعـل ـة،  يـق ـار الرئيـس ـية واألفـك ـائق األساـس ـدرس، الحـق ـة اـل بداـي

واملعلومات والبيانات املتوفرة، وميكن أن يستخدم املعلم عدة أسـاليب يف عـرض الحقـائق، 

 الخ.....  االستقصاء– األسئلة واإلجابات – املناقشة –املحارضة  :مثل

 وأحاسيسـهم نحـو يعطي املعلم الفرصـة للطلبـة بـالتعبري عـن مشـاعرهم: القبعة الحمراء 

، أكـره القـرار الـذي ...أحب هذه الشخصية، أنا مندهش من هذا املوقـف: موضوعات، مثل

 .اتخذ بهذا الشأن

 يعلن املعلم أننا نرتدي القبعة السوداء بناء عىل ذلـك يطلـب مـن الطلبـة : القبعة السوداء

ـدرس، مـثـل ـال مح: تـقـديم مالحـظـات ونـقـد ـعـىل املوـقـف يف اـل ـفـوف إن الـعـيش يف الجـب

 .....، سيؤدي هذا الحل إىل املصائب التالية...باملخاطر

 يعلـن املعلـم أن القبعـة الصـفراء تتطلـب البحـث عـن االيجابيـات والفوائـد،: القبعة الصفراء 
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، ...هذا أفضل قرار ميكن أن يتخذ يف مثل هذا املوقف: فيقدم الطلبة تعليقات ايجابية، مثل

 ....رسةأستمع األب إىل آراء جميع أفراد األ

 جديـدة، مقرتحـات أفكـاريعلن املعلم أننا مبوجب هذه القبعة نبحث عن : القبعة الخرضاء 

: إضافة، حذف، تعديل، فيقدم الطلبة آراءهـم ومقرتحـاتهم، مثـل: جديدة، تغريات رضورية

 ..ميكن إضافة شخصية جديدة لهذا املوقف.. أقرتح تشكيل مجلس إلدارة األرسة

 املعلم أن القبعة الزرقاء هي قبعة التنفيذ، يطلـب مـن الطلبـة وضـع يعلن: القبعة الزرقاء 

خطط للتنفيذ عـىل ضـوء مـا تـم يف القبعـات السـابقة مـن معلومـات ومشـاعر وسـلبيات 

، جمـع ...تشـكيل لجـان للعمـل: وإيجابيات ومقرتحات، فيحـددون خطـوات التنفيـذ، مثـل

 ..األدوات وتجهيزها

 درس تطبيقي يف القبعات الست

 أجهزة الحركة: علوم املوضوع: دةاملا

 : القبعة البيضاء -1

 يسـأل .....يعرض املعلم الحقائق األساسية واألفكـار الرئيسـة، واملعلومـات والبيانـات املتـوفرة

تستكمل املعلومات قبـل االنتقـال إىل .... الطلبة املعلم ليحصلوا عىل ما يحتاجونه من معلومات

 .الخطوة التالية

 : اءالقبعة الحمر -2

 : يسأل املعلم عن املشاعر نحو موضوعات، مثل

 طويلة أمام التلفاز؟ما شعورك أمام طفل يقيض ساعات  

  ينتقل بواسطة الكريس املتحرك؟ما شعورك نحو طفل 

 بقرش املوز ونحوه يف الطريق؟ما شعورك نحو الذين يرمون  

  ت دون نشاط أو حركة؟بالساعاما شعورك نحو طالبنا الذين يجلسون عىل املقاعد الدراسية 

  ما شعورك نحو الذين يقودون سـيارتهم برسعـة متسـببني ألنفسـهم ولغـريهم بحـوادث قـد

  بحياتهم أو تقعدهم مدى الحياة؟تؤدي
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 : القبعة السوداء -3

 : يطلب املعلم أحكاما من الطلبة تتعلق بسلبيات

  ومشاكل للعمود الفقريالجلوس الطويل يسبب آالما للظهر ... 

 الخ....  الكوليسرتولحركة تورث الخمول والكسل وبالتايل األمراض كالسكر،قلة ال .. 

 الجلوس الطويل يف الفصل دون نشاط يذكر، يجلب امللل والنوم وقلة االستيعاب للدروس ... 

 قلة الحركة من أسباب السمنة وزيادة الوزن. 

 : القبعة الصفراء -4

 : ت الطلبة، يقول الطلبةيطلب املعلم االيجابيات والفوائد التي أعجب

  املهم لسالمة العظام) د(التعرض إىل أشعة الشمس يف الصباح يساعد عىل تكوين فيتامني. 

 مامرسة التامرين الرياضية كامليش مهم لسالمة أجسامنا.... 

 التمـر مصـدر غنـي بالفسـفور ... الغذاء الغني بالكالسيوم كالحليـب مهـم لتقويـة العظـام

 ).اميدخل يف تركيب العظ(

 مرونـة عضـالت ومفاصـل الجسـم املختلفـة، وجـد أن : للصالة فوائد صحية متعـددة، منهـا

 .املصلني تندر بينهم أمراض العمود الفقري، والتهابات املفاصل، وتيبس املفاصل

 عليه وسلم يتعـوذ مـن لـلـهديننا اإلسالمي يحث عىل النشاط والحركة فقد كان النبي صل ا 

 ..).وذ بك من الكسل وسوء الكربرب أع: ( الكسل يف قوله

 : القبعة الخرضاء -5

 :يطلب املعلم من الطلبة تقديم مقرتحات وأفكار جديدة، يثري أسئلة، مثل

  ،،أقرتح تفعيل يوم الحليب طوال العام الدرايس  

  تـنظم األنشـطة الحركيـة يف )الحركـة بركـة(أقرتح تشكيل لجنـة أو جامعـة تسـمى لجنـة ،

 .ت وغريهاكاملسابقا. املدرسة

 أـقـرتح ـعـل معـلـامت الحـصـة األوىل... أـقـرتح عـمـل ـبـرامج إذاعـيـة توـضـح أهمـيـة الحرـكـة 
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 .دقائق) 10(ولو (الخروج مع طالباتها يف الهواء من أجل تعريض أجسامهم ألشعة الشمس، 

 : القبعة الزرقاء -6

 : يطلب املعلم من الطلبة التفكري يف إعداد خطط، مثل

 لمشاركة يف تنظيم األنشطة الحركية يف املدرسةتشكيل لجنة من كل فصل ل ... 

 مناقشة أصحاب القبعة الخرضاء والصفراء والسوداء ... 

 جمع وإعداد موضوعات حول أهمية الحركة للجسم ... 

 برامج ومناشط حركيةلـلـهوضع خطوات تنفيذية إلقامة يوم مفتوح تتخ  . 

 رسإعداد خريطة ذهنية تلخص ما استفاده الطلبة من الد. 

 : تقديم نرشة أو بحث حول

 .عناية اإلسالم بالحركة والنشاط ونبذ الخمول والكسل -1

 ..أرضار الجلوس ساعات طويلة أمام التلفاز -2

 :مالحظات عىل إسرتاتيجية التدريس بالقبعات الست

 :أن استخدام إسرتاتيجية القبعات الست ميكن أن يحقق أغراض التعليم الجيد من خالل

. طات متنوعة تبدأ باملعلومـات والحقـائق وتتنـوع حسـب متطلبـات كـل قبعـةتقديم نشا -1

ًفلكل قبعة دور معني، وهذا الدور يتطلب نشاطا مختلفا ً. 

ًإنها إسرتاتيجية تسمح للطالب باملشـاركة يف جميـع مراحـل الـدرس بـدءا مـن البحـث عـن  -2

 ). الزرقاءالقبعة(، وحتى تقديم التوجيه والتنظيم )القبعة البيضاء(املعلومات 

إنها إسرتاتيجية تسمح للطالب بالقيـام بعمليـات استقصـاء لجميـع املعلومـات، وبعمليـات  -3

، والتعبري عـن املشـاعر )القبعة السوداء(، والتفكري النقدي )القبعة الصفراء(التفكري اإليجايب 

 ).القبعة الحمراء(
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ب أن يقـدم الطلبـة إنها إسرتاتيجية تنسـجم مـع متطلبـات التفكـري اإلبـداعي، حيـث تتطلـ -4

 .ًمقرتحات تطوير، وأفكار جديدة لتعديل األوضاع وتنظيمها

 ارتـداء إنها إسرتاتيجية ميكن أن تستخدم يف عرض الدرس وتقدميه، وكأن نطلـب مـن الطالـب -5

كـام .... ًقبعة معينة ليقدم لنا معلومة، وأخرى ليقدم تقدا وثالثة ليقـدم مقرتحـات، وهكـذا

 ً.ات املراجعة أو تلخيص الدرس أيضاميكن أن تستخدم يف عملي
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 )40(اإلسرتاتيجية 

 Multiple Intelligence'sالذكاءات املتعددة 

مختلفة للذكاءات ) نزعات (تفرتض نظرية الذكاءات املتعددة أن كل األطفال لديهم ميول 

ٍالسبعة، لذا فإن أي إسرتاتيجية تـدريس قـد تكـون ذات نجـاح عـال مـع مجموعـة معينـة مـن 

ًالب، وأقل نجاحا مع مجموعات أخرى ويف حالة تبني املعلمني استخدام اإليقاعات املوسيقية الط

واألناشيد كأحد أدواتهم املدرسية فإنهم سوف يالحظـون أن الطلبـة ذوي امليـل املوسـيقي أكـرث 

وإن اسـتعامل الصـور . حامسة لهذه اإلسرتاتيجية مقارنة مع زمالئهم الذين ال ميلكون هذا امليـل

الرسومات يف التدريس ميكن أن يرثي الطلبة الذين يتمتعـون بـذكاء مكـاين، ويف املقابـل يكـون و

 ). ذكاء لغوي(ًالتأثري مغايرا ألولئك الذين لديهم ميول لغوية 

إن وجود هذه االختالفات بـني الطلبـة يحـتم عـىل املعلمـني اسـتخدام طيـف واسـع مـن 

 املتعددة التي يتمتع بها طلبـتهم مـع التأكيـد عـىل إسرتاتيجيات التدريس، لتتالءم مع الذكاءات

املعلمني بأن ينوعوا من عروضهم وأن ينتقلوا من عرض إىل آخر من أجـل إعطـاء الوقـت الكـايف 

. للطلبة بأن يطوروا ذكاءاتهم الضـعيفة، وأن يزيـدوا فعاليتهـا يف إطـار عمليـة الـتعلم والتعلـيم

ل نـوع مـن أنـواع الـذكاءات املتعـددة حيـث إن ًوسوف نستعرض تاليا إسرتاتيجيات تدريس لك

هذه اإلسرتاتيجيات صممت ألن تكون كافية بوجه عام بحيث ميكن تطبيقها عند أي مسـتوى أو 

. ، باإلضافة إىل ذلك فإنها ال تحتاج إال القليـل مـن الجهـد إلنجازهـا)Armstrong,1994(مرحلة 

اك طـرق أخـرى ميكـن أن يطورهـا وميثل هذه اإلسرتاتيجيات عينات مـن طـرق التـدريس، وهنـ

 . املدرس نفسه

ًلقد أصبحت النظرية أسلوبا معروفا الستكشـاف أسـاليب الـتعلم والتعلـيم املناسـبة لكـل  ً

ولقد تبنـت هـذه . فرد، وتطوير املناهج، وتحسني أساليب تقويم املعلمني والطلبة عىل حد سواء

ا، واسـرتاليا، حيـث تـم تنظـيم بيئاتهـا النظرية العديد مـن املـدارس يف الواليـات املتحـدة، وكنـد

ويف . املدرسية وأساليب تدريسها ومناهجها وطرق تقوميها وتدريب معلميها حول هذه النظريـة

الوقت نفسه ظهرت الكتب واملقـاالت والرسـائل الجامعيـة التـي تتمحـور حـول النظريـة، وكـرث 

 .الباحثون املؤيدون للتطوير املهني املستند إليها
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 ة الذكاءات املتعددة مبادئ نظري

ًمتثل نظرية الذكاءات املتعددة مفهوما جديدا للذكاء، والذي ارتكز يف األساس عـىل وجـود  ً

 : سبعة أنواع من الذكاءات وعىل النحو اآليت

 املكـاين، والـذكاء - الريـايض، والـذكاء الـبرصي- اللغوي، والذكاء املنطقـي–الذكاء اللفظي (

 الخـارجي، والـذكاء الشـخيص – الحريك، والذكاء الشخيص –اء البدين  اإليقاعي، والذك–املوسيقي 

ًالحقـا ذكـاءات أخـرى إىل هـذه القامئـة وهـي الـذكاء ) Grardner(وأضـاف جـاردنر ). الداخيل

وعىل الرغم من أن كل ذكـاء تـم تحديـده . املتعلق بالطبيعة، والذكاء الوجودي، والذكاء الروحي

 أي مهمة يتطلب تقاعالت بني الذكاءات املتعددة وبـذلك يكـون فإن أداء" أطر العقل" يف كتاب 

الذكاء وفق جاردنر عبارة عن إمكانية بيولوجية يجد لـه تعبـريه فـيام يعـد كنتـاج للتفاعـل بـني 

العوامل التكوينية والعوامل البيئية وقد يختلف الناس يف مقدار الذكاء يولدون به كام يختلفـون 

 . مون بها ذكاءهميف طبيعته والكيفية التي ين

إن معظم الناس يسلكون وفق توليفـة مـن الـذكاءات لحـل املشـكالت التـي تـواجههم يف 

ُالحياة عىل اختالف أنواعها، وبشكل عام فإن الذكاء لدى معظـم النـاس يظهـر كيفيـة تـآزر كـل 

ًالذكاءات األخرى لتشكل منجزا ثقافيا هو نتاج توليفة معينة مـن الـذكاءات يف معظـم األحيـ . انً

ًفليك يكون املتعلم عازفا موسيقيا بارعا عىل الكامن، ال يكفي أن يكون لديه ذكاء موسيقي وإمنـا  ً ً

ًال بد من أن تكون لديه قدرات بدنيـة أيضـا يهـيمن عليهـا الـذكاء الجسـدي، واملهنـدس املبـدع 

 املنطقـي، والريـايض) التخييل(يتمتع بدرجات متفاوتة من الكفاءة العقلية ذات الطابع الفضايئ 

 ). Gardner, 1993(والجسدي الحريك 

ًكام أن هناك مبدءا آخر مهام تقوم عليه نظرية الذكاءات املتعـددة  ً)MI ( أال وهـي فكـرة

أن الذكاء قابل للتعـديل ويحـدد مبـدأين ) Chapman, 1993(إذ يؤكد شبامن . التبادلية للذكاء

 : أساسني لتعزيز التعلم املعريف هام

 . املناسبة لدعم تطوير الذكاءإيجاد الظروف  -1

 وبـشـكل مامـثـل يعتـقـد كالكـسـتون. إزاـلـة الـحـواجز أو العواـئـق ـمـن ـطـرق ـهـذا التـطـور -2

)Claxton, 1997 (أن اـلـذكاء ميـكـن أن يتـطـور ولكـنـه يـنـاقش مفـهـوم اـلـذكاء اـلـذي ميـتـد 
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وبدالً مـن ) تفكري مستند إىل الفكر الرصيح املتعدد( )D) (D-modeأسلوب (إىل أبعد من 

وإن أكـرب جـزء مـن املعرفـة . ٍلك فإن معظم التفكري والتعليم هو ذكـاء ضـمني وغـري واعذ

ًتكتسبه خالل الحياة ليس رصيحا واضحا ولكنه عبـارة عـن معرفـة ضـمنية  ، وإن )باطنيـة(ً

أولويتنا األساسية أن ال نكون قادرين عىل التحدث حول ماذا نفعل، ولكـن أن نفعـل ذلـك 

 ). رشطي(ٍكل ال واع وغري انعكايس بكفاية، وبدون جهد، وبش

األفكار الرئيسية يف نظرية الـذكاءات املتعـددة ) Armstrong,1994( وقد لخص آرمسرتنج

 : عىل النحو التايل

 ).ًأضيف إليها حديثا الذكاء الثامن(كل شخص ميتلك سبعة ذكاءات  -1

 . معظم الناس يطورون كل ذكاء إىل مستوى كاف من الكفاءة -2

 .  يف العادة بشكل جامعي وبطرق متعددةتعمل الذكاءات -3

 . ًهنالك وسائل عديدة ليكون املتعلم ذكيا ضمن فئة معينة -4

إن كل ذكاء له أبعاد متعددة، وقد ال يقـوم األفـراد بتطـوير كافـة أبعـاد الـذكاء بـدرجات 

متساوية، وعىل الرغم من أن كل شخص ميتلك الذكاءات الثامنية كافة، إال أن كـل شـخص لديـة 

يفة خاصة به حيـث ميكـن أن تكـون بعـض أنـواع الـذكاء أقـوى مـن األنـواع األخـرى، ويـتم تول

 . تطويرها وتعزيزها مبرور الزمن بواسطة الخربات الجديدة والفرص املتاحة للتعلم

 وصف الذكاءات املتعددة

 الذكاء اللغوي -1

, عـىل تعلمهـاوالقـدرة , ًهو قدرة الفرد عـىل أن يكـون حساسـا للغـة املكتوبـة واملنطوقـة

ًوتوظيفها شفويا أو كتابيا, واستخدامها لتحقيق أهداف معينة ونالحظ أن هذا النوع من الذكاء , ً

وتعتـرب منطقـة بروكـا , ورجال الدين, ورجال السياسة, متطور لدى الشعراء والكتاب والصحافيني

 .بالنصف األيرس للدماغ املسئولة عن هذا النوع من الذكاء
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  الريايض-قيالذكاء املنط -2

, والقدرة عىل توليد تخمينات رياضية, ًهو القدرة عىل تحليل املشكالت استنادا إىل املنطق

والقـدرة عـىل التعامـل مـع األعـداد وحـل املسـائل , وتفحص املشكالت والقضايا بشكل منهجي

ة التي من خالل وضع الفرضيات وبناء العالقات املجرد, الحسابية والهندسية ذات التعقيد العايل

وهذا النوع من الذكاء نجـده متطـور لـدى العلـامء مـن الفيزيـائيني , تتم عرب االستدالل بالرموز

 .واملهتمني بعلم الرياضيات ومربمجي الحاسوب

 الذكاء املكاين -3

وإدراك الصـور ثالثيـة , وتنسـيق الصـور املكانيـة, هو القدرة عىل التصور الفراغي الـبرصي

ويتطلـب هـذا النـوع مـن الـذكاء , داع الفني املستند إىل التخيل الخصـبإضافة إىل اإلب, األبعاد

والشكل والطبيعة واملجال والعالقـات التـي توجـد بـني , توافر درجة من الحساسية للون والخط

ويالحظ هذا النوع من الذكاء لدى البحارة وربابنة الطائرات والنحاتني والرسـامني , هذه العنارص

وتفيد دراسات علم األعصـاب أن مثـة سـيطرة واضـحة للنصـف الكـروي , واملهندسني املعامريني

إذ أن إصـابة املنـاطق الخلفيـة مـن , األمين للدماغ لدى األفراد املتصفني بهذا النـوع مـن الـذكاء

ًومام ال شـك فيـه أن للبيئـة دورا مهـام . الدماغ تؤدي إىل تدهور القدرة عىل التوجه نحو الفضاء ً

 .ن الذكاءيف تنمية هذا النوع م

  الحريك-الذكاء البدين -4

هو القدرة عىل استخدام املهارات الحسية الحركية والتنسيق بني الجسم والعقل من خالل 

العمل عىل إيجاد تناسق متقن ملختلف الحركات التي يؤديها الجسم بكامل أطرافه أو جـزء مـن 

صـون يف هـذا النـوع مـن الـذكاء ويتفوق العداؤون والحرفيون واألطباء الجراحون والراق. أطرافه

مـع غلبـة ,  الحـريك يف الـقرشة الدماغيـة الخاصـة بالحركـة-ويرتكز الذكاء البدين, أكرث من غريهم

وغلبـة النصـف األميـن , النصف األيرس للدماغ بالنسبة لألفـراد الـذين يسـتخدمون اليـد اليمنـى

ت التـي ميكـن أن تلحـق بهـذه فاإلصـابا, للدماغ بالنسبة لألفراد الذين يستخدمون اليد الـيرسى

حيث يتعذر عىل الفرد القيام بحركات بسيطة مـن , املناطق تؤدي إىل فقدان القدرة عىل الحركة

 .مثل فتح علبة بيبيس أو تخطي حاجز ما
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 الذكاء املوسيقي -5

ويظهر بعض األطفال تفـوقهم , هو القدرة عىل متييز النربات واأللحان واإليقاعات املختلفة

وهذا ما يقودهم إىل , لقدرة أو من خالل أداء العزف يف مرحلة مبكرة من سني عمرهميف هذه ا

وبينـت , التعبري واالبتكار والتذوق من خالل املوسيقى كام هو الحال عند املوسـيقيني والعـازفني

إذ أن إصابة بعض , دراسات علم األعصاب أن الذكاء املوسيقي من وظائف الجانب األمين للدماغ

ويظهـر الـذكاء .  الخاصة منه تـؤدي إىل فقـدان القـدرة عـىل متييـز اإليقاعـات واأللحـاناملناطق

 .ورمبا متذوقي الشعر العريب األصيل, ًاملوسيقي جليا لدى املغنيني واملطربني وكتاب األغاين

 )االجتامعي ( الذكاء البينشخيص  -6

, رهم والتمييـز بينهـاونوايـاهم وأهـدافهم ومشـاع, هو القدرة عىل إدراك أمزجة اآلخـرين

إضافة إىل الحساسية لتعبريات الوجه والصوت واإلمياءات ومن ثم القـدرة عـىل االسـتجابة لهـذه 

إضـافة إىل وجـود أمنـاط مـن , اإلمياءات بطريقة إجرائية مـن خـالل التفاعـل واالنـدماج معهـم

ظ أن هذا النـوع مـن ويالح, التواصل اللغوي وغري اللغوي واالنتباه الدقيق لردود أفعال اآلخرين

وهـذا , الذكاء متطور لـدى املعلمـني والـزعامء السياسـيني واملصـلحني االجتامعيـني والكوميـديني

فاملصـابون مبـرض بيـك الـذي يظهـر لـدى األفـراد يف مرحلـة , الذكاء يتمركز يف الفصني الجبهيني

 التفاعـل اليشء الـذي يـنجم عنـه اضـطراب واضـح يف, الشيخوخة يهاجم هذه املنطقة بالـذات

 .والتواصل االجتامعي

 )الشخيص ( الذكاء الضمن شخيص  -7

وقدرتـه عـىل , يشري إىل القدرة عىل فهم الفرد لذاته من خالل استبطان أفكـاره وانفعاالتـه

والـوعي بأمزجتـه الداخليـة ومقاصـده , تصور ذاته من حيـث نـواحي القـوة ونـواحي الضـعف

ظيف هذه القدرة يف توجيـه منـط حياتـه مـن خـالل ومن ثم تو, ودوافعه وفهمه وتقديره لذاته

ونجد مثل هذا النوع من الذكاء لدى الفالسفة وعلـامء الـنفس والحكـامء ورجـال . التخطيط لها

 .وهذا النوع من الذكاء يتمركز يف الفصني الجبهيني وخاصة يف املنطقة السفىل, الدين



 176 أنشطة وتطبيقات عملية: لنشطاسرتاتيجيات التعلم ا

 
 

 الذكاء الطبيعي -8

األشـياء املوجـودة يف الطبيعـة مـن نبـات وأزهـار تظهر هذه القدرة يف تحديـد وتصـنيف 

, وميكن متييز هذا النوع من الذكاء لدى املـزارعني ومـريب الحيوانـات, وحيوانات وطيور, وأشجار

إن األطفـال املتصـفني بهـذا النـوع مـن الـذكاء ينزعـون إىل حـب . وعلـامء اآلثـار, والجيولوجيني

 التواجـد يف الطبيعـة ومالحظـة موجوداتهـا مـن ويرغبون, الحيوانات واستقصاء املعلومات عنها

 .ولعل داروين وليني أفضل من يجسد هذا النوع من الذكاء. حيوانات ونباتات

 الذكاء الوجودي -9

هو القدرة عىل التأمل يف القضـايا املتعلقـة بالحيـاة واملـوت والـديانات والتفكـري بـالكون 

 .اذج متثل هذا النوع من الذكاءولعل أرسطو وجان بول سارتر من, والخليقة والخلود

 النقاط الرئيسية يف نظرية الذكاء املتعدد

 .جميع األنواع الثامنية من الذكاء تكون موجودة لدى كل فرد -1

وبـالطبع , تقرتح هذه النظرية أن لكل شخص قدرات يف جميع األنواع الثامنية مـن الـذكاء

ويكـون الـذكاء متطـور , عها لدى كل شخصًتعمل أنواع الذكاء الثامنية معا بطرق فريدة من نو

ًجدا يف بعض أنواع الذكاء ومعتدالً يف بعضها اآلخر وغري متطـور نسـبيا يف بقيـة األنـواع األخـرى  ً

 .للذكاء

 .بإمكان معظم الناس تطوير كل ذكاء إليصاله إىل املستوى املناسب من الكفاءة -2

أنـواع الـذكاء الثامنيـة إىل مسـتوى كل فرد من الناحية الفعلية لديه قدرة لتطـوير جميـع 

 .معقول من األداء إذا أعطي التشجيع املناسب والتزويد باملعلومات والتدريب

 ًمل أنواع الذكاء عادة معا بطرق معقدة ع -3

ورمبـا يف حـاالت نـادرة تقـوم األنـواع املختلفـة , ال يوجد ذكاء كـائن مبفـرده يف الحيـاة

 عنـدما تريـد أن تطهـو وجبـة طعـام مـثالً يجـب:  مثـال,ًللذكاء بالتفاعل مع بعضـها بعضـا 
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املقـادير وعند تقسـيم هـذه , وعندئذ أن متارس الذكاء اللغوي, عليك أن تنظر إىل وصفة املقادير

 الوجبـات التـي وعندما ترغب يف تطـوير وكشـف, الريايض-إىل النصف فأنت متارس الذكاء املنطقي

وعنـد توظيـف حاسـة , )االجتامعـي(ء البينشـخيص تريض جميع أفراد األرسة فأنت متارس الـذكا

 .الذوق لدى الفرد نفسه فأنت تستخدم الذكاء الشخيص الداخيل

 ًهنالك طرق كثرية لتكون ذكيا ضمن كل فئة -4

, وهـي تعمـل مجتمعـة بشـكل فعـال, كل فرد ميلك عـىل األقـل مثانيـة أنـواع مـن الـذكاء

ي يوظف بها كل كفايتـه لتحديـد اإلسـرتاتيجية ويختلف األفراد فيام بينهم من حيث الكيفية الت

 .املناسبة لتحقيق أهدافه وغاياته

 مصادر الذكاء املتعدد يف غرفة الصف

لكـن يف . يؤكد جاردنر انه ليس بالرضورة أن يتقن املعلم األنواع الثامنية من أنـواع الـذكاء

كاء املتعـدد يف غرفـة الوقت نفسه رمبا كان من األجدر به أن يعرف كيف يتطرق إىل مصادر الـذ

 :وفيام ييل بعض هذه املصادر, الصف التي يحتاجها يف أثناء تدريسه يف الغرفة الصفية

  االستفادة من خربة الزمالء -1

إذا مل تكن لديك أفكار يف جلب املوسيقى إىل حجرة الدراسـة ألن الـذكاء املوسـيقي لـديك 

ملوسيقى يف املدرسة أو من احـد زمالئـك فكر يف الحصول عىل املساعدة من مدرس ا, غري متطور

 .ممن له ميول موسيقية

 طلب املساعدة من الطلبة -2

حيـث ميكـن للمعلـم أن , ًغالبا ما يأيت الطلبـة باسـرتاتيجيات ترشح مـا يرغبـون يف تعلمـه

, يطلب منهم أن يساعدوا أو يشاركوا يف نشاط تعليمي أو املشاركة يف معلومـات عـن الـحرشات

 . سبيل املثالواألزهار عىل
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  استخدام التقنية املتوفرة -3

 يستفيد من املصادر الفنية املوجودة يف مدرسته إليصال املعلومـات التـي أنميكن للمعلم 

والدسـكات إذا مل تكـن ) CD(مثالً ميكنه استخدام األقراص املرنـة , ال يتمكن من إيصالها بنفسه

يتـوافر لديـه أيضـا درايـة بالصـور أو برمجيـات املوسيقى أو رشيط الفيديو متـوافر لديـه، أو مل 

 .الحاسوب الشخيص

 الطرق الثامنية للتعلم

 أصحاب

 الذكاءات
 يحتاجون إىل يحبون يفكرون

 

 اللغويون

 

 بالكلامت

رواية , الكتابة, القراءة

لعب , القصص

 بالكلامت

ـب ـة, كـت ـة, أرشـط ـاب كتابـي ـرات, الـع , ورق مفـك

 قصص, مناظرة, نقاش, حوار

-الحسابيون

 املنطقيون

, التحقيق, التجربة باالستنتاج

يحزرون األلغاز 

 الحساب, املنطقية

ـة ـة, أدوات للتجرـب ـة , أدوات علمـي ـياء يدوـي أـش

 رحالت ملتاحف ممثلة للنظام الشميس

 -املكانيون

 الفراغيون

بالتخيل 

 والصور

, الرسم, التصميم

 الفعل, التصور

, والفيـدي, )القطـع الرتكيبيـة( لعبة الليجـو , الفن

, األلغـاز, املتاهـات, العاب التخيل, الرشائح, األفالم

 رحالت ملتاحف فنية, الكتي املوضحة للرسامات

عرب اإلحساس   البدين-الحريك

 الجسدي

, القفز, الجري, الرقص

 اإلمياء, اللمس, البناء

, أـشـياء للبـنـاء, الحرـكـة, املرسحـيـة, لـعـب األدوار

التجـارب , الجسـدية-الرياضيات واأللعاب البدنية

 التعلم اليدوي, الحسية

عرب اإليقاع  املوسيقى

 واألنغام

, الصفري, الغناء

أحداث , الدندنة

صوت باأليدي 

 واالرجل

ـعـزف , رـحـالت لحـفـالت, الغـنـاء معـظـم الوـقـت

 األدوات املوسيقية, املوسيقى يف البيت واملدرسة
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 أصحاب

 الذكاءات
 يحتاجون إىل يحبون يفكرون

 البينشخيص

 )االجتامعي(

بالتقاط 

االفكار من 

 الناس

, ادةالقي, االصغاء

, االتصال, التنظيم

, املعالجة املتوسطة

 املشاركة

التجمعـــات ,  الجامعيـــةاأللعـــاب, األصـــدقاء

 النوادي, النشاطات املشرتكة, االجتامعية

 -الشخيص

 الذايت

مبا يتعلق 

باحتياجاتهم 

ومشاعرهم 

 وأهدافهم

, األهدافوضع 

, االستغراق يف التأمل

 التخطيط, الحلم

 املشـاريع برباعـة إمتـام, الوحدة,  الرسيةاألماكن

 االختيارات, فردية

من خالل  الطبيعيون

الطبيعة 

 واألشكال

 الطبيعية

اكتشافات , البستنة

الطبيعة تربية 

االهتامم , الحيوانات

 باألرض

, فرص للتفاعل مع الحيوانـات, الوصول للطبيعة

ــة أدوات ــل املنظـــار( استكشـــاف الطبيـع , مـث

 )والعدسة املكربة

 

  لتعليم الذكاءات املتعددةمواد وطرق رئيسة

 أدوات التدريس نشاطات التدريس نوع الذكاء
االسرتاتيجيات 

 التعليمية

والعـاب , ومناقشـات, محارضات الذكاء اللغوي

وقــراءة , ورسد قصــص, كلــامت

 والكتابة يف املجالت, جامعية

, والطباعة, واألرشطة, الكتب

 وجمع الطوابع

الـقــراءة ـحــول املوـضــوع 

 إليهتامع وكتابته واالس

ـايض ـذكاء الرـي -اـل

 املنطقي

ـائل ـة, ـحـل املـس , وـخـربات علمـي

 العاب رقمية, وحسابات عقلية

, ومعـدات علميـة, حاسبات

 والعاب رياضية

فكر بشـكل ناقـد , احسبها

,  منطقــيإطــارضــعه يف 

, إليـهانظـر , ًمارسه عمليـا

 ارسمه
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 أدوات التدريس نشاطات التدريس نوع الذكاء
االسرتاتيجيات 

 التعليمية

, نـشــاطات فنـيــة, تخـيــل ـمــريئ الذكاء املكاين

 ,عقليــــة, خــــرائط, تخــــيالت

 استعارات

, الـصـــــور, األدواتبـنـــــاء 

, الليغــو, العــاب, الخــرائط

 استخدام الكامريا

ـضــع ـلــه , لوـنــه, تخيـلــه

 خارطة يف عقلك

ـذكاء الجســمي  اـل

 البدين

, رياضة, رقص, دراما, تعلم يدوي

 متارين اسرتخاء

 اشعر به, ابن مثله املسه رياضة, خزف

 األغايناستخدام , تعليم موسيقى الذكاء املوسيقي

 تعليميةال

 .إليهااستمع , غنها  آالت موسيقية,مسجالت

ـــاوين الذكاء البينشخيص ـــتعلم التـع والدراـســـة , اـل

 الربط االجتامعي, الجامعية

لعـب , العاب عـىل السـبورة

 ترديدات جامعية, ادوار

تفاعل , تعاون معه, تعلمه

 معه باحرتام

ـة الذكاء الذايت ـة فردـي ـق , دراـس انـشـطة تحقـي

 الذات

ــص ا , لشخصـــيةادوات فـح

 مقاالت ذاتية

ـة ـةأربـط ـك اليومـي ,  بحياـت

تـجــاوب , عـمــل خـيــارات

 معها

ـن الطبيعــة الذكاء الطبيعي ـاء , دراســة ـع االعتـن

 األليفةبالحيوانات 

ــات ــات, نباـت  أدوات, حيواـن

  بستنةأدوات, طبيعية

 

  بأمور طبيعيةاألشياءربط 

 

 :دور معلم نظرية الذكاء املتعدد

تقنـي وتربـوي متميـز ملعلـم الـذكاء املتعـدد، مـام يجعلـه وفق هذه النظرية مثة إعـداد 

 يختلف عـن قرينـه ذي التوجـه التقليـدي يف التعلـيم، حيـث تقـترص مهـامت املعلـم التقليـدي

 عىل الوقوف أو الجلـوس عـىل مقعـده يف غرفـة الصـف منغمسـا يف الرشح والتوضـيح للطلبـة،
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 إجابـة بعـض األسـئلة والـتامرين، ثـم شارحا بعض املفاهيم عىل السبورة، مكلف طلبته بحل أو

 . ينتظر إجاباتهم ليقوم بتصحيحها

 :يف حني أن معلم الذكاء املتعدد

لديه ذخرية من االسرتاتيجيات التعليمية التعلمية املستندة إىل أنـواع الـذكاء املختلفـة، مـام  -1

عـة بالنسـبة متكنه من مرونة التعليم يف الغرفة الصفية وتجعل عملية التعلم أكرث فائدة ومت

 .إىل الطلبة

معلم الذكاء املتعدد مسلح بالتقنيات الحديثة يف التعلـيم والـتعلم، فهـو مؤهـل السـتخدام  -2

 . التكنولوجيا الحديثة بسهولة وإتقان

متتع معلم الذكاء املتعدد مبستوى تأهيـل عـال ميكنـه مـن إحـداث تغيـري نـوعي يف تفكـري  -3

 . لوقت الحارض عملية تفكريالطلبة، عىل اعتبار أن عملية التعلم يف ا

يعمل التأهيل العايل ملعلم الذكاء املتعدد عىل متكنه من تدريب طلبته عىل نقل أثر الـتعلم  -4

إىل مواقف حياتية خارج حدود الغرفة الصفية، وبالتايل يتحقق للطلبة تعلم دائـم يبقـى يف 

 .البناء املعريف لهم

ليمية التعلمية التي تقـدم للطلبـة تعمـل إن توفري خربات محسوسة يدوية يف األنشطة التع -5

 . عىل جعل املتعلمني يقظني للتعلم

معلم الذكاء املتعدد يحرص عىل إدارة الوقت يف عملـه، فهـو يعمـل عـىل اسـتثامره بشـكل  -6

 .فاعل يحقق من خالله نتاجات تعليمية رائعة

 درس تطبيقي عىل الذكاءات املتعددة

 .  الرياضيات:املبحث

 ). 7(جدول : الدرس. الرضب: الوحدة

 : نتاجات التعلم الخاصة

 ). 7(مساعدة الطالب عىل إتقان جدول الرضب للرقم  - 

 . تعزيز مفهوم الرضب - 
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 :  اإلجراءات

 يقوم الصف بأداء واحد من هذه األنشطة يف درس الرياضيات كل يوم . 

  أو ) 7 (وهـم واقفـني، والتصـفيق عنـد كـل عـدد) 70(يطلب مـن الطلبـة العـد إىل العـدد

 ).  جسامين –حريك (مضاعفاته 

  و أ) 7(مـع تأكيـد خـاص عـىل كـل عـدد ) 70 -1(ينشد املعلم أغنية بسـيطة لألعـداد مـن

 ). موسيقي(سبعات 

  مكـاين(وكـل مضـاعفاته ) 7(مـع تلـوين العـدد " خريطة املئـات"يكمل املعلم مع الطلبة- 

 ). برصي 

  للسبعات الخاصة بهم عىل لـوح هنـديس يقيم الطلبة تحت إرشاف املعلم تصاميم هندسية

وجميـع مضـاعفاته ) 7(بحيث يتم ربط العدد  ) 9 -صفر( يف رسم عىل دائرة مرقمة من أو

 ).  برصي –مكاين ). (70( تبلغ العدد أنبخيوط إىل 

  يضـاعفوا أناإلخوة الذين يسـتطيعوا ( يقص عىل الطلبة قصة اإلخوة والدجاجات الذهبية 

مـرات يظهـر ) 3(، فمـثال إذا ملسـوا الدجاجـة الذهبيـة )7(سوا رقم عدد الدجاجات كلام مل

 ). لغوي ( ، وهكذا )21(العدد 

  ويستكشـف الرياضـيات يف الطبيعـة مـن ) مثال زهرات(يجد أشكاال طبيعية تأيت يف سبعات

 ).طبيعي. (أوراق تويجية) 7(زهرات لكل منها ) 6(خالل عد التويجات يف 
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